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قيود أفراد

1 - عريبى محمد عريبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5140 

ورقم قيد 29390    محل رئيسى  عن تجارة الثاث والموبيليا, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 130 ش الشهيد 

عمرو - من ش 27 من شالتروللى - النزهه 2 - محل

2 - على مصطفى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5141 

ورقم قيد 29391    محل رئيسى  عن مطعم اسماك, بجهة محافظة القاهرة عقار 9 ش الرباط من ش عثمان بن 

عفان من جمال عبد الناصر محل

3 - عريان حنا فريد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5142 ورقم 

قيد 29392    محل رئيسى  عن ورشة تكسير البلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار 17  ش حفني انيس من ش 

الفرن منشية ناصر ورشة

4 - سامى ابو الفتوح احمد نصر الدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5143 ورقم قيد 29393    محل رئيسى  عن  تصدير, بجهة محافظة القاهرة 27 شارع ابو فايد من المطراوى - 

الدور الرابع - شقة

5 - تامر بركات عويس السيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5144 

ورقم قيد 29394    محل رئيسى  عن بيع موبايلت و اكسسوارات موبايلت و جميع خدمات الموبايلت )

صيانه(, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 282 شارع ترعه الجبل

6 - هبه رمضان عبد العظيم رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5148 ورقم قيد 29395    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 9 ش محى الدين عبد الحميد 

المنطفه الثامنه قطعه 16 بلوك 22

7 - احمد حلمي احمد عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5153 

ورقم قيد 29396    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية ومستلزمات والادوات المنزلية وتجهيز 

المواد الغذائية, بجهة محافظة القاهرة مول الفاروق احمد عكاشة م خدمات 2 البنفسج 9 التجمع الول

8 - رابحه كمال حسين مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5154 

ورقم قيد 29397    محل رئيسى  عن  تجارة المواد الغذائية والتبغ والمشروبات دون المشروبات الكحوليه, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 34 ش اول ابو بريك

9 - مصطفى محمود مصطفى قرشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5157 ورقم قيد 29398    محل رئيسى  عن توزيع الخضروات و الفاكهه, بجهة محافظة القاهرة مساكن العبد 

1600 ب 5م 3 ش 6 النهضه شقه 6

10 - يارا شريف أحمد محمد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5158 ورقم قيد 29399    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم10 ش عبده مصطفى حارة 

حلوات- الدور الخامس- شقة

11 - أحمد على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5161 ورقم 

قيد 29400    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم46 شارع الشيخ أحمد إبراهيم- 

محل

12 - صيدليه / جون صموئيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5164 

ورقم قيد 29401    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 شارع الجلء بجوار عمارات 

الرقابه ال\اريه عزه الهجانه - محل رقم 1
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13 - مينا رفعت حبشي سدراك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5167 

ورقم قيد 29402    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 65 ش عبد الحميد الديب محل رقم 2

14 - محمد محمد كامل عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5169 

ورقم قيد 29404    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة القاهرة حي الول اسكان الجتماعي 

سوق البعلي محل 2

15 - محمد حسن محمد الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5175 

ورقم قيد 29406    محل رئيسى  عن بيع هدايا واكسسوارات, بجهة محافظة القاهرة 6 ش احمد بدوي عين 

شمس الغربية محل

16 - إمام كارم إمام محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5176 ورقم 

قيد 29407    محل رئيسى  عن تجارة بطاريات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم17 ش عبدا من ش أحمد 

عصمت- محل

17 - ماريو عريان كرم قلدس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5177 

ورقم قيد 29408    محل رئيسى  عن بيع الحذية, بجهة محافظة القاهرة 11 ش جول سابقا و 133 جول جمال 

حاليا الف مسكن - عين شمس - الدور الرضى - محل

18 - صيدلية الدكتور / جورج منير فؤاد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5187 ورقم قيد 29409    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة عقار 52 ش احمد الزمر قطعة 22 

بلوك 92 م 8 الرضي علوي محل 1

19 - سعد للمعدات الخفيفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5189 ورقم 

قيد 29410    محل رئيسى  عن بيع عدد خفيفه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع عبد المعبود يحيى من 

شارع الترعه السلطوحيه محل

20 - إبراهيم محمد إبراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5190 ورقم قيد 29411    محل رئيسى  عن ورشة إصلح كاوتش, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم91 مساكن 

عبدالجليل الهضبة الوسطى مساكن70 فدان- المقطم- محل رقم3

21 - ملك الفي جرجس لوندي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5193 

ورقم قيد 29413    محل رئيسى  عن ورشة تخريز البلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار 5 ش سعد الياس من 

ش الفرن م ناصر الدور الرضي ورشه 1

22 - محمد هشام عبدالخالق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5196 ورقم قيد 29414    محل رئيسى  عن التسويق اللكتروني ) فيما عدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ( ) موافقه امنيه رقم 11 لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 4 ميدان عرابي التوفيقيه بالدور الخامس بعد الرضي شقه رقم 22

23 - مؤسسه طارق لتجاره الملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 5197 ورقم قيد 29415    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه و 

اكسسوارتها (, بجهة محافظة القاهرة 21 ش المعز لدين ا - الرضى - محل رقم 1

24 - محمد مصطفي ابوزيد سرحان تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5200 ورقم قيد 29416    محل رئيسى  عن صيانة وتركيب تكييفات, بجهة محافظة القاهرة 2 ش رجب محمد 

حسن من ش الجزار

25 - السيد الفرغلى السيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5201 

ورقم قيد 29417    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد 

الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 34 الحى الول المجاوره الخامسه مدينه بدر شقه
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26 - الدجوى للتوريد و تجاره الحديد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5203 ورقم قيد 29418    محل رئيسى  عن مكتب توريد و تجاره حديد, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش 

سكه الوايلى الدور الول غرفه من شقه

27 - محمد احمد مصطفي هيكل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5204 

ورقم قيد 29419    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 74 ش المطريه العمومي ابراج بيت العز 2 

شقه

28 - محمد هاشم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5205 

ورقم قيد 29420    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) عدد يدويه ومعدات مصانع (, بجهة محافظة القاهرة 

عقار 22 ش احمد سنان خلف قسم النزهه - شقه

29 - سيد احمد سيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5206 ورقم 

قيد 29421    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانه اجهزة التبريد والتكييف والتوريدات العموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 58 ش خالد بن 

الوليد ش مؤسسه الزكاة - مدينه الندلس - عزبه النخل - محل

30 - ابراهيم اسحق ابراهيم عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5207 ورقم قيد 29422    محل رئيسى  عن بيع مواتير مياه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش جمال عبد 

الناصر من ش الصرف الصحى محل

31 - زينهم فوزي محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5208 

ورقم قيد 29423    محل رئيسى  عن صناعة الخيوط الصناعيه ونسجها, بجهة محافظة القاهرة 2 ش الفواطيه 

محل رقم 9

32 - السيد السيد عبدالرحمن حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5209 ورقم قيد 29424    محل رئيسى  عن تجارة زيوت السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار 34 ش أحمد 

حلمى مساكن فيكتوريا- محل

33 - ايمن للبلستيك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5211 ورقم قيد 

29425    محل رئيسى  عن بيع اكياس بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 3 حكر الوسيه درب البرابره

34 - صيدليه امير الحمامى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5212 ورقم 

قيد 29426    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 73 ش مصر و السودان

35 - داليا حسنين شحاته حسنين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5213 

ورقم قيد 29427    محل رئيسى  عن بيع عصائر, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 29 شارع فريد سميكه ناصيه 

سعيد بهجت - محل

36 - خالد سامي احمد فهمي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5214 ورقم قيد 29428    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 24 ش احمد 

فخري منطقه 6 بلوك 421 غرفه بالشقه

37 - أحمد صقر حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5216 

ورقم قيد 29429    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية 

والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة مول براديس 2 التعاونيات- محل108
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38 - حسني محمود محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5218 

ورقم قيد 29430    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 38 ش السكه الحديد م 

ناصر الجماليه الدور الرضي محل

39 - احمد محمد محمود على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5219 

ورقم قيد 29431    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتسويق عقارى وتوريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 

عقار 462 ش عبدالحميد جوده السحار البنفسج عمارات التجمع الول - شقه

40 - يسرى مصطفى على ارباب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5223 

ورقم قيد 29432    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات رياضيه, بجهة محافظة القاهرة 23 ب 60 صقر قريش 

الحى العاشر

41 - تامر احمد محمود عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5246 

ورقم قيد 26406    محل فرعى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة اضافة الفرع الكائن فى / 13 ش العزيز بال

42 - عبد الرحمن محمد جاد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5226 ورقم قيد 29433    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبيه ) دون 

الدويه ( و التصدير, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 38 حى الملتقى العربى شيراتون المطار بالطابق الثانى 

مكتب j02 بالوحده رقم 201

43 - مسداري لدارة المطاعم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5227 

ورقم قيد 29434    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم, بجهة محافظة القاهرة 114 ش جسر السويس

44 - محمد شريف فاروق ابراهيم خيرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5228 ورقم قيد 29435    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه للمشروعات والقرى السياحية والفنادق )  فى 

حدود المصرح به قانونا وبعد الحصول على التراخيص الزمة (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 86 شارع سليم 

الول حاليا قصر الضيافه سابقا - شقة

45 - احمد ابوسريع سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5229 

ورقم قيد 29436    محل رئيسى  عن بيع الواح البلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 المجاورة 7 - 

التجمع الول - محل رقم 8

46 - علء محمود جابر علم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5230 

ورقم قيد 29437    محل رئيسى  عن بيع اجهزة واكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة 76 ش 9 المعادي 

محل رقم 4

47 - نوره على حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5231 

ورقم قيد 29438    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة وحدة إدارية بالدور ال12 ع4 

شارع151

48 - رضا محمد حافظ على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5232 

ورقم قيد 29439    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات جمله و قطاعى, بجهة محافظة القاهرة ش محمد 

العابدين خلف مساكن القاهره محل

49 - محمود ابراهيم حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 7,500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5233 ورقم قيد 29440    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 ش فؤاد 

بدوانى شقه

50 - عبد الرحمن عبد التواب على عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 5236 ورقم قيد 29441    محل رئيسى  عن بيع عصائر طبيعيه فرش, بجهة محافظة القاهرة 51 

المجاوره الرابعه ش انيس حلمى محل رقم 20
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51 - عايد نجيب زكي برسوم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5237 

ورقم قيد 29442    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش عثمان بن عفان متفرع 

من ش الورشه الهجانه شقه رقم 3

52 - ايمن ابراهيم احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5241 

ورقم قيد 29444    محل رئيسى  عن مطعم كبده ومخ, بجهة محافظة القاهرة 4 ش المركز الجتماعي من ش 

الترعه السلطوحيه ميدان ابوطالب محل

53 - ايمن ابراهيم احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5241 ورقم 

قيد 29444    محل رئيسى  عن مطعم كبده ومخ, بجهة محافظة القاهرة 4 ش المركز الجتماعي من ش الترعه 

السلطوحيه ميدان ابوطالب محل

54 - محمد محمد على على عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5242 ورقم قيد 29445    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم3 مربع1328 

سابقا وحاليا ش محمد احمد عطوية من شارع محمد كامل حسين- بالدور الرضى- محل رقم11 و12

55 - ابانوب كمال سمير خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5243 

ورقم قيد 29446    محل رئيسى  عن تجاره  الوميتال, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 31 شارع فخر الدين - 

محل

56 - ماهر جمال ماهر صموئيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5244 ورقم قيد 29447    محل رئيسى  عن اعمال التصوير الفوتوغرافى والفيديو ومستلزماته, بجهة محافظة 

القاهرة 1 ح رئاسه الجمهوريه من شارع سوزان مبارك

57 - محمد جمال مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5247 

ورقم قيد 29448    محل رئيسى  عن صيانه و تركيب اجهزه انذار و حريق و كاميرات مراقبه و احهزه اطفاء, 

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 شارع حسين عفيفي من مكرم عبيد الدور الثالث شقه رقم 31

58 - احمد خيري محروس عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5248 ورقم قيد 29449    محل رئيسى  عن تسويق مستلزمات فنادق) دون التسويق اللكترونى (, بجهة 

محافظة القاهرة 3 الدبلوماسين شقه بالدور الثامن

59 - حلمى محمد رجب حسن عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5249 ورقم قيد 29450    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات مبانى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

10 ش المشير احمد اسماعيل من ش الفيوم الرئيسى على ناصيه التوحيد والنور - بالدور الرضى - محل

60 - طارق محمد حلمى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5250 

ورقم قيد 29451    محل رئيسى  عن تسويق الكترونى بموجب موافقه امنيه برقم 46 لسنه 2022, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 24 ش الشهيد مصطفى رياض المنطقه الولى غرفه رقم 2 بالشقه رقم 2

61 - محمد حمدى عبدالخالق طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5251 

ورقم قيد 29452    محل رئيسى  عن  تجاره الجهزه الكهربائية, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع  فوزان عيسى 

من شارع عبدا رفاعى - محل

62 - عبدالرحمن محمد حسن  فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5254 ورقم قيد 29454    محل رئيسى  عن  توريد ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة عقار 47 ياسمين1 التجمع الول - الرضى - شقة

63 - دهب مصطفي محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5255 

ورقم قيد 29455    محل رئيسى  عن بيع اطعمه حيوانات اليفه, بجهة محافظة القاهرة 4 محل تجاري المركز 

العالمي التجاري برج دانه التجمع الخامس
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64 - على حسن على طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5257 ورقم قيد 

29456    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة القاهرة بلوك 1 مساكن الباجيه قسم الخليفه محل

65 - محمد احمد رضا عاشور زكى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5258 ورقم قيد 29457    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة بلوك 23 النهضه مساكن 

الشركه العربيه م 3 شقه رقم 2

66 - سعيد ابراهيم ارمانيوس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5259 ورقم قيد 29458    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من مصلحة 

الدمغ والموازيين (, بجهة محافظة القاهرة 96 ش المطراوي محل

67 - محمد سيد عبدا ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5261 

ورقم قيد 29459    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة القاهرة 70 عمارات اطلس شرق 

المنطقه 6 الحي 8 ارضي محل 1

68 - اشرف فتحي عبدالمعطي مكاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5263 ورقم قيد 29460    محل رئيسى  عن تجارة وصيانة معدات مجازر الدواجن ومزارع الدواجن, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 27 عمارات العبور صلح سالم الدور 17 مكتب

69 - مى مجدى مهدى مؤمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5265 

ورقم قيد 29461    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 2 ش محمد فريد ارض الجنينه - شقه

70 - السيد عبد الفتاح فاضل حلمي السيد تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 5268 ورقم قيد 29462    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتجارة وبيع ملبس جاهزة رجالي فيما عدا 

الملبس العسكرية واكسسوراتها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 30 ش حلمي حسن علي المنطقة الثامنة شقة

71 - اميره عبدالمسيح بشاي القط تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5273 

ورقم قيد 29463    محل رئيسى  عن بيع واصلح اطارات الكاوتش, بجهة محافظة القاهرة 58 ش بورسعيد 

السواح الميريه محل

72 - احمد سيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5277 ورقم 

قيد 29464    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ومقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 2104 مساكن زهراء 

مدينه نصر - غرفه رقم 1 - الدور الرضى - شقه 4

73 - محمد سعيد صادق حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5314 

ورقم قيد 3176    رئيسى آخر  عن بيع مشويات, بجهة محافظة القاهرة تم افتتاح رئيسي اخر بالعنوان / جلكسي 

مول مدينة الشروق دور ارضي محل G17 بنشاط / بيع مشويات - برأس مال مائة الف جنيه - بسمة تجارية / 

الشروق للمشويات

74 - حسن علي عبد الفتاح الهللي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5278 ورقم قيد 29465    محل رئيسى  عن مطعم بيع اسماك, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع محمد عزت 

طموم الف مسكن محل رقم 6

75 - فاطمة مطيع علي محمد مطيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5279 ورقم قيد 29466    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية والمقاولت العامة فيما عدا مستلزمات 

الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 37 ش مسجد الصالحين من ش البترول 

العزبة البيضاء شقة
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76 - محمود زكى ابراهيم محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5280 ورقم قيد 29467    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة برج 12 بافاريا تاون 

الطريق الدائرى الدور الثالث شقه رقم 3

77 - فرحات احمد عبد المجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5281 ورقم قيد 29468    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع وتصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 عطفة الجداوي من ش الشعراني الجواني الدور الرابع بعد 

الرضي شقة

78 - عطيات احمد السيد قبيصى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5282 ورقم قيد 29469    محل رئيسى  عن التصدير و بيع و توزيع جمله و قطاعى للملبس الجاهزه فيما عدا 

الملبس العسكريه, بجهة محافظة القاهرة 5 ش مصطفى حافظ من جسر السويس مح رقم 1 يمين المدخل

79 - علي عبد الناصر علي بخيت علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5283 ورقم قيد 29470    محل رئيسى  عن توريدات ومكتب نقل بضائع داخل جمهورية مصر العربية وفي 

حدود المصرح به قانونا فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعمالة, بجهة محافظة القاهرة 81 ش 

سكة الوايلي بالدور الثاني بعد الرضي شقة رقم 6

80 - هاني حسن خضر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5284 

ورقم قيد 29471    محل رئيسى  عن خدمات نظافة جمع ونقل المخلفات دون اعادة تدويرها ودون توريد العماله, 

بجهة محافظة القاهرة شارع محمد ابراهيم من شارع سيد حماده شقة

81 - عبد المسيح تاوضروس ارمانيوس مقار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 5286 ورقم قيد 29472    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية 

والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 20 ش الشيخ البابلي شقة رقم 24

82 - حسنية صابر حافظ ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5289 ورقم قيد 29473    محل رئيسى  عن مطبعة اكياس نايلون بموجب موافقة امنية رقم 25 لعام 2022 فيما 

عدا الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة القاهرة العقار 64 ش بين الجناين العباسية محل

83 - احمد محمد حسن عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5290 ورقم قيد 29474    محل رئيسى  عن توريد الملبس الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها 

(, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع اليمان بال مساكن الشروق

84 - هاني سعيد احمد ابو ليله تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5291 

ورقم قيد 29475    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية وتوريدات فيما مستلزمات الكمبيوتر والدعاية 

والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 6 شارع المهدي من الجمهورية الدور الرضي محل

85 - مصطفي صلح محمد محمود بكير تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5294 ورقم قيد 29476    محل رئيسى  عن مكتبة فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة القاهرة 212 ش 

امتداد رمسيس 2 محل 2

86 - هاله بركات تهامي اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5297 

ورقم قيد 29477    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 أ المجاورة التاسعة 

التجمع الول محل رقم 4

87 - مصطفي لتجارة الفاكهة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5301 

ورقم قيد 29478    محل رئيسى  عن تجارة فاكهه جملة بحصة 4/3 المحل 18 قيراط, بجهة محافظة القاهرة 

محل رقم 201 بحصة 18 قيراط
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88 - جرجس مكرم فايز بشاي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5302 

ورقم قيد 29479    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن 

والعماله, بجهة محافظة القاهرة غرفة b بالعقار 3 ش مكرم عبيد

89 - ابراهيم احمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5303 ورقم 

قيد 29480    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة الرجالى ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 165 ش محمد فريد - بالدور الرضى - محل

90 - سالي نبيل محمد عاشور عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 5304 ورقم قيد 29481    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم وكافيه, بجهة محافظة القاهرة بلوك رقم 4 

بالمنطقة الحرفية التجارية بمشروع مدينتي محل رقم 48

91 - محمد السيد جوده جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5305 ورقم 

قيد 29482    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 50 النخيل حي السمرات 

المقطم محل رقم 5

92 - رحمه هانى سيد مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5306 

ورقم قيد 29483    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الرخام, بجهة محافظة القاهرة 44 ش النمر هاشم اغا - 

محل

93 - جرجس مكرم بسيلى جيد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5307 

ورقم قيد 29484    محل رئيسى  عن توريد الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 14 ش رشدى متفرع من 

ش الفيروز

94 - ايمن محمود علي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5308 

ورقم قيد 29485    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 58 ش صقر قريش 

شيراتون النزهة الوحدة الدارية رقم 4

95 - احمد سعد محمد عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5309 

ورقم قيد 29486    محل رئيسى  عن توريد ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة 

القاهرة 1 ش عشره - الوايلى الكبير - الدور الول

96 - احمد ابراهيم محمد البدراوي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5310 ورقم قيد 29487    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 

والتصدير, بجهة محافظة القاهرة 288 حي البنفسج الدور الرضي

97 - سامى محمد عبد الوهاب محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 5311 ورقم قيد 29488    محل رئيسى  عن ورشه احذيه, بجهة محافظة القاهرة 6 ش عطفه الشافعى 

شياخه برجوان الدور الثانى بعد الرضى المواجهه للسلم غرفه رقم 7

98 - ساميه كمال فهمى جنينه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5315 ورقم 

قيد 29489    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات وعطور, بجهة محافظة القاهرة 2 ش شحاته العطار -

99 - عمرو صابر شحاته عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5317 ورقم قيد 29490    محل رئيسى  عن تجارة جلود شنط حريمي ومستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة عقار 

5 عطفة البلقيني بين السيارج الدور الثالث وحدة ادارية

100 - ابراهيم عربى ابراهيم عبدالمطلب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 5321 ورقم قيد 29491    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار الموتوسيكلت, بجهة محافظة القاهرة 282 ش 

ترعه الجبل - محل رقم 8

Page 9 of 75 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

101 - محمود لطفى عبد الجليل محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5323 ورقم قيد 29492    محل رئيسى  عن مطعم تجهيز, بجهة محافظة القاهرة المركز التجارى الرحاب 2 

دور ارضى محل رقم 59

102 - سامية نبيل كامل عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5324 

ورقم قيد 29493    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات انتاج حيواني وداجني واعلف, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 12 ش ناصر هاشم اغا مكتب

103 - ابانوب اشرف صموائيل سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5329 ورقم قيد 29495    محل رئيسى  عن ورشه تكسير بلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش فتحى 

هندى - منشيه ناصر - الدور الرضى

104 - محمد جابر طه ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5330 

ورقم قيد 29496    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 401 ش محمد 

عبدالوهاب شقه رقم 2

105 - احمد عادل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5331 

ورقم قيد 29497    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 49 ش عبدالخالق ثروت 

من ناحيه عبدالحق السنباطى - الدور الرضى - محل رقم 9

106 - محمد فريد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5333 

ورقم قيد 29499    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الكافيهات للمصانع وتوريد مهمات المن الصناعي, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 48 ح الطرابيشي ش البكري الدور الرابع شقه رقم 4

107 - شادي سعيد دغيدي عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5335 ورقم قيد 29501    محل رئيسى  عن تجارة اللبان والجبن والعصائر, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

87 ش تقسيم الرقابه الداريه محل رقم 3

108 - شيماء ممدوح سليم محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5336 ورقم قيد 29502    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة القاهرة 238 امتداد رمسيس 2

109 - محمد حسن احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5341 

ورقم قيد 29503    محل رئيسى  عن معرض زجاج ومرايات, بجهة محافظة القاهرة 21 ش احمد حسن

110 - جابر حماده جابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5343 

ورقم قيد 29504    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد الطيور والدواجن المجمده والمواد الغذائية, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 1 ش عمر بن الخطاب من ش جامع الشيخ شحاته ك 4.5 من ش خالد بن الوليد محل ب

111 - سامح احمد عبدالحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5344 ورقم قيد 29505    محل رئيسى  عن بيع ملبس رياضيه ولعب اطفال واكسسوارات حريمي ورجالي, 

بجهة محافظة القاهرة 1 ش مسجد نور الحق ش محمد حسن ش عبدا رفاعي

112 - أيه فايز عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5345 

ورقم قيد 29506    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 19 حارة السيد محمد على - شقه 2 

الدور الثانى

113 - محمد حسني محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5350 

ورقم قيد 29507    محل رئيسى  عن توريد السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 ش اثر النبي قسم 

مصر القديمه
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114 - احمد محمود محمد ابو الفتوح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5352 ورقم قيد 29508    محل رئيسى  عن  بيع ملبس جاهزة دون الملبس العسكرية واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة 7 سيد ابو شامه عرب الطوايله - عزبة النخل

115 - شريف مجدي الرافعي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5359 ورقم قيد 29509    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة القاهرة 337 الدور الرضي 

النرجس 3 فيلت ش ذكي مبارك التجمع الخامس

116 - محمود سيد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5364 

ورقم قيد 29510    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة عقار 18 ش محمد صالح القصيرين 

شقه

117 - وليد فايز زكي عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5365 

ورقم قيد 29511    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع عبد ا بن ظاهر 

المنطقة السادسة

118 - محمد ممدوح محمد السيد عسر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5367 ورقم قيد 29512    محل رئيسى  عن مطعم كبده ومخ, بجهة محافظة القاهرة بلوك رقم 7 مساكن العبد 

128 - النهضه - مدخل رقم 1

119 - احمد عبدالرحمن حسن طه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5392 ورقم قيد 20837    رئيسى آخر  عن مصنع  ملبس جاهزة بموجب شهادة اتحاد الصناعات, بجهة 

محافظة القاهرة المرج - شارع طلمبات الخزان كفر الشرفا - النشاط / مصنع ملبس جاهزة  السم التجارى / 

احمد عبدالرحمن حسن طه - السم التاجر -  احمد عبدالرحمن حسن طه - راس المال / 100000

120 - احمد محمد عبد الستار حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5374 ورقم قيد 29513    محل رئيسى  عن ورشة احذية بموجب شهادة  اتحاد الصناعات, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 4 شارع جامع المغربى - الدورالرضى - محل

121 - محمود محمود موسي عبدالمقصود موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 5375 ورقم قيد 29514    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات صيني, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 73 ش الساقيه الوايلي الكبير محل

122 - صيدلية مى خالد زكريا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5376 

ورقم قيد 29515    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 34 شارع عبد الحكيم الرفاعى م 

8 - محل

123 - رامي فكري شنوده بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5378 

ورقم قيد 29516    محل رئيسى  عن تجارة مشغولت ذهبيه ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من مصلحة 

الدمغ والموازين (, بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم 4 الدور الول فوق الرضي عقار 2 ش زقاق الطاووس

124 - رياض لتجارة الخشاب والتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 5379 ورقم قيد 29517    محل رئيسى  عن  تجاره الخشاب والتوريدات العموميه دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ودون الدعاية والعلن, بجهة محافظة القاهرة 5 ش سكه ناشد من امتداد هارون الرشيد - 

الدورالرضى - شقة رقم 4

125 - تونى عطيه نبيه عجايبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5380 

ورقم قيد 29518    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير فوتوغرافى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش رفعت 

صالح شقه رقم 3
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126 - مصطفي حسين عبدالحق حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5381 ورقم قيد 29519    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة القاهرة 11 ش الصفا من ش طه حسين

127 - رافت رشدى رزق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5382 

ورقم قيد 29520    محل رئيسى  عن  تجارة الجهزة الكهربائية بالتجزئة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 13 

شارع احمد سلمة من شارع عين شمس - محل

128 - عبدمريم بشري يعقوب اسطفاتوس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5384 ورقم قيد 29521    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش السيده 

نفيسه الهجانه بالدور الرضي شقه

129 - ياسر حسن عباس حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5389 

ورقم قيد 29522    محل رئيسى  عن توريد وتجارة شنط واكياس البلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 

ش بسيونى جمعه من ش النهضه عزبة النخل الشرقيه -محل

130 - هبه حسن مصطفي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5390 

ورقم قيد 29523    محل رئيسى  عن التدريب علي ادارة الموارد البشريه ونظم المعلومات فيما عدا المن 

والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه رقم 79 لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 24 ش الشهيد مصطفي 

رياض المنطقه الولي وحده رقم 9 بالشقه رقم 2

131 - عبدالله عبدالحكم عبدالله ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5395 ورقم قيد 29524    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 ش خالد بن الوليد 

عين شمس شقه

132 - ايمن السيد عبد المجيد صالح بدير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5396 ورقم قيد 29525    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائية بجميع انواعها واصنافها والتوريدات 

العموميه, بجهة محافظة القاهرة 376 شارع على ابن ابى طالب زهراء مدينة نصر -الدور الرضى -شقة

133 - ايهاب بخيت تاوضروس موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5397 ورقم قيد 29526    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار 121 ش شبرا ممر الراعي الصالح محل 26

134 - علء الدين محمد محمود عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 5400 ورقم قيد 29528    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة 2 ش ياسين العيسوى متفرع من ش مصر حلوان الزراعى -محل

135 - اندرو سمير عبد الملك يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5401 ورقم قيد 29529    محل رئيسى  عن مكتب دعايه و اعلن جرافيك ديزاينر بموجب موافقه امنيه رقم 61 

لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش ابو المجد من ش الكنيسه الفرنساوى عزبه النخل حجره بالشقه 

رقم 5

136 - عمرو احمد قطب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5403 

ورقم قيد 29530    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة 50 ش مسجد نور السلم

137 - محمد محمود محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 5405 ورقم قيد 29532    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد 

الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2ش عطفه الحلل الدور الول شقه رقم 1
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138 - نجيب رزق ميخائيل رزق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5406 ورقم قيد 29533    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث وديكور, بجهة محافظة القاهرة 66 ش عبده 

ابراهيم الدسوقى من ش السادات م الزهور عزبة النخل الغربية

139 - أحمد الجارحى حمزاوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5407 ورقم قيد 29534    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم55 الحى الول 

المنطقة7 التجمع الخامس- شقة

140 - محمود عيد عبد الستار عبد المهيمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 5408 ورقم قيد 29535    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 53 المنطقه الثانيه الحى الثانى التجمع الخامس

141 - محمد سيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5409 ورقم قيد 29536    محل رئيسى  عن تجارة العدد واللت وجميع مستلزمات المصانع والتوريدات 

العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 65 ش الجمهوريه الدور الول فوق الرضي غرفه رقم 9

142 - رضا شعبان سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5411 ورقم قيد 29537    محل رئيسى  عن  صيانة واصضلح المركبات , سمكرة المركبات , اعمال 

الميكانيكا, بجهة محافظة القاهرة 52 ش المغيرة ابو السعود - محل

143 - خالد محمد جمعه خلف الحادقه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5412 ورقم قيد 29538    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 35 شارع 

محى الدين عبدالحميد منطقه8 -محل رقم 3

144 - رمضان عبدا أحمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5413 ورقم قيد 29539    محل رئيسى  عن تجارة أسلك كهربائية والكابلت, بجهة محافظة القاهرة محل 

بالدور الرضى بالعقار4أ و6أ ش عبدالحق السنباطى

145 - محمد جمال حسين عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5415 ورقم قيد 29540    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

16/14 سوق التوفيقيه فوق الرضي وحدة رقم 1 بالدور الرابع

146 - مينا جرجس عدلي مهني تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5418 

ورقم قيد 29541    محل رئيسى  عن توريد لفتات كلدينج واحرف مضيئه ) فيما عدا توريد العماله واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه 

رقم 40 لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 37 ش ثابت توفيق من ش جمال عبدالناصر عزبة النخل 

الغربيه محل

147 - اشرف احمد زكي احمد ابوالناس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5420 ورقم قيد 29542    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار 6 ش الزيتون من ش نصوح محل

148 - محمود محمد مصطفي محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 5422 ورقم قيد 29543    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8حارة شمس الدوله من ش 

الحمزاوي الدور الثاني بعد الرضي شقه رقم 5

149 - رأفت داود شكري داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5425 

ورقم قيد 29544    محل رئيسى  عن ورشة تخريز بلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش الفرن 

الزرايب منشأة ناصر

Page 13 of 75 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

150 - فادي فكري شفيق بادير تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5427 

ورقم قيد 29545    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 42 ش عثمان بن عفان 

الهجانه شقه بالدور الرضي

151 - مصطفى محمود محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 5428 ورقم قيد 29546    محل رئيسى  عن تجاره جمله مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 7 ش الحاج 

محمد حسن الحلبى من ش الشهيد

152 - بسام مصطفي سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5430 

ورقم قيد 29547    محل رئيسى  عن تجارة احذيه وملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 67 زهراء مدينة نصر محل أ

153 - محمد عاطف علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5431 

ورقم قيد 29548    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة القاهرة 31 شارع محمد محمود باب اللوق

154 - أحمد عبدا عبدالفتاح عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5433 ورقم قيد 29549    محل رئيسى  عن مكتب توريد إكسسوارات محمول بالجملة, بجهة محافظة القاهرة 3

ح مصطفى النجار- ش العلويا- غرفة من شقة

155 - وائل كمال زخاري الياس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5434 ورقم قيد 29550    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 11 ش حفني انيس الزرايب 

منشية ناصر

156 - مصطفي عبدالنبي مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5436 ورقم قيد 29551    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء وزجاج, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 19 ش 

شمال سيناء واحد زهراء المعادي قسم طره محل

157 - مها محمد جاد ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5437 

ورقم قيد 29552    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 5 بلوك 17 صقر قريش الحي العاشر

158 - عبد الستار رمضان محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 5438 ورقم قيد 29553    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة مول الفيوتشر 1 اسكان 

100 م الدور الرضي محل رقم 9

159 - جيهان لطفى محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5440 ورقم قيد 29554    محل رئيسى  عن  تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة عمارة 3 مشروع 

ال 8 عمارات - شارع جمال حمدان - محل رقم 2

160 - فؤاد ليجار الكافيتريات والبوفيهات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 5441 ورقم قيد 29555    محل رئيسى  عن مكتب إيجار كافتيريات وبوفيهات, بجهة محافظة القاهرة رقم 

العقار80 ش المدينة المنوره- الدور الرابع غرفة من شقة رقم5

161 - ماهر جرجس غالى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5444 ورقم قيد 29556    محل رئيسى  عن  تجاره البن, بجهة محافظة القاهرة 28 ش المنياوى - محل

162 - هند نادى خلف قط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5446 ورقم 

قيد 29557    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيماعدا الملبس العسكرية وإكسسواراتها(, بجهة محافظة 

القاهرة 1ش أبو سريع متفرع من ش مكة- الشرفا- محل
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163 - عمر عادل امين عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5447 

ورقم قيد 29558    محل رئيسى  عن تصنيع وطباعه الملبس ) دون الملبس العسكرية واكسسوارتها( والقمشه 

وتصنيع الشنط من القمشه والجلد والطباعه على المنسوجات والقمشه والكرتون والبلستيك الطباعه السطحيه 

والحفر على المعادن بالليزر والكليريك)  بموجب شهادة اتحاد الصناعات ( بموجب موافقة امنية برقم 4392 

بتاريخ 22/7/2022 فيما عدا الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص الزمة, بجهة محافظة القاهرة ق 875 منطقه صناعات صغيرة شمال طريق القطامية - التجمع الثالث 

المنطقة الصناعية طريق العين السخنة

164 - حنان عاطف عبدالهادي قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5448 ورقم قيد 29559    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 18 ش سيد ابوالنجا 

تقاطع محمد امام

165 - اسامه عطاا محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5449 

ورقم قيد 29560    محل رئيسى  عن معرض سيارات وشراء وبيع السيارات والستبدال لحساب الغير وتجارة 

وتوزيع السيارات وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 45 الحي السويسري أ الحي العاشر بالدور 

الرضي محل

166 - احمد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5451 

ورقم قيد 29561    محل رئيسى  عن مركز خدمات سيارات متكامل دون البنزين والسولر بعد  الحصول على 

التراخيص اللزمة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 قطاع تى مدينة المستقبل - محل رقم 15 ج

167 - كوافير نورهان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5452 ورقم قيد 

29562    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة 9119 ش 9 المقطم

168 - سميره احمد سعدالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5454 

ورقم قيد 29563    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 4/21 المقطم الهضبه الوسطي الحي الثالث عمارة 

كنوز المقطم بجوار ديا

169 - عجلن للتسويق العقاري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5456 

ورقم قيد 29564    محل رئيسى  عن التسويق العقاري, بجهة محافظة القاهرة 57 ش عبدالحكيم الرفاعي متفرع 

من ش مكرم عبيد م 8

170 - ايهاب السيد عبد الفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5457 ورقم قيد 29565    محل رئيسى  عن توريدات ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه و 

مستلزماتها( و توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 3 ميدان عرابى الدور الول بعد الرضى شقه رقم 12

171 - عبدالرحمن عيد بسيونى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 5459 ورقم قيد 29566    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع المثلجات الغازية دون الكحولية, بجهة محافظة 

القاهرة 72 ش الجامع - منشاة ناصر

172 - صيدليه عبد المنعم الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5460 ورقم قيد 29567    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 2 ش الميثاق زهراء مدينه نصر 

محل ب

173 - محمد سمير عبدالمنعم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5461 ورقم قيد 29568    محل رئيسى  عن التصدير وتوريدات عموميه وتوكيلت تجاريه وتقديم خدمات 

التخليص الجمركى والشحن والتفريغ للبضائع والنقل البرى والبحرى للبضائع بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الدولى, بجهة محافظة القاهرة شارع سالم شلبى من ش امين حماد
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174 - شريف احمد سليمان دكروري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5462 ورقم قيد 29569    محل رئيسى  عن تجارة العاب اطفال, بجهة محافظة القاهرة 94 مساكن الوادي 

اطلس المقطم

175 - حسن مجدى حسن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5463 

ورقم قيد 29570    محل رئيسى  عن اداره و تشغيل صالونات الحلقه و كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 

محل رقم a16 & a26 بمول سفن ستارز القطعه رقم 68/67 بجوار محكمه السره الدور الرضى

176 - مصطفى فتحى على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5466 

ورقم قيد 29572    محل رئيسى  عن  بقالة جافة, بجهة محافظة القاهرة 143 شارع محمد فريد - الدور 

الرضى - محل رقم 3

177 - عطية الرحمن السيد سليمان عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 5468 ورقم قيد 29573    محل رئيسى  عن بيع أدوات منزلية, بجهة محافظة القاهرة عقار1 ش الحجاز 

ش عين شمس عزبة النخل الشرقية- محل

178 - ماجد صابر يونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5469 

ورقم قيد 29574    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات الموبيليا, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 درب الدليل 

محل

179 - محمود احمد عبداللطيف السيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 5470 ورقم قيد 29575    محل رئيسى  عن  تجارة احذية جملة, بجهة محافظة القاهرة 5 ح باب 

الشعرية - المحكمة ميدان باب الشعرية

180 - اسلم اشرف بدر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5476 

ورقم قيد 29577    محل رئيسى  عن بلي ستيشن فيما عدا خدمات النترنت ) بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه ( موافقة امنية رقم 189 /2022, بجهة محافظة القاهرة 255 مساكن اطلس وحده دور ارضي

181 - محمد احمد البدوى عهدى محبوب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5477 ورقم قيد 29578    محل رئيسى  عن بلي ستيشن بموجب موافقه امنيه رقم 51لسنه 2022, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 18 حاره سليم ش قوله من ش الشيخ عبدا الدور الرضى محل

182 - روبي لقطع غيار السيارات المستعمله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 5482 ورقم قيد 29580    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله وخرده, بجهة محافظة 

القاهرة 2 ش ترعه الهواري عزبه شلبي محل

183 - فرج محمد محمد فاضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5485 

ورقم قيد 29581    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة دون الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة محافظة 

القاهرة شارع البترول محل

184 - سيد اشرف على سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5486 ورقم 

قيد 29582    محل رئيسى  عن  بيع فوارغ مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة 28 درب عبد الخالق - 

الرضى  - محل

185 - هند رشاد احمد حسب تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5487 ورقم 

قيد 29583    محل رئيسى  عن خردوات ومكتبه دون تصوير المستندات, بجهة محافظة القاهرة 36 محل ب 

زهراء مدينة نصر مرحله 2

186 - محمد سيد حامد شاكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5490 

ورقم قيد 29584    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 16 ش محمد طنطاوي 

شقة
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187 - محمد محمود عزت احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5494 

ورقم قيد 29585    محل رئيسى  عن تفصيل الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 89 ش الدكتور محمد حسين هيكل المنطقة السادسة

188 - ميرا صبري مريد نعمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5496 

ورقم قيد 29586    محل رئيسى  عن توريدات فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 3 ش الجامع الزهر من ش جمال عبد الناصر الحرفيين غرفة بالشقة

189 - احمد فكرى محمود السيد عماره تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5497 ورقم قيد 29587    محل رئيسى  عن  تجارة ملبس جاهزة رجالى دون الملبس العسكرية 

واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 21 شارع طلعت حرب حاليا شارع سليمان باشا سابقا - محل

190 - احمد خطاب محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5498 

ورقم قيد 29588    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 14 شارع الخطيب من ش 

زين الدين منشية جمال عبد الناصر المنطقة الثامنة محل

191 - سعيد عبد العظيم عبد اللطيف عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 5502 ورقم قيد 29589    محل رئيسى  عن بيع منظفات وبقاله جافة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 20 

شارع العبادي من ش التروللي محل

192 - وليد عبدالرحمن زغلول السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5506 ورقم قيد 29591    محل رئيسى  عن  المقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 14 شارع 

محمد مدبولى دير الملك - مكتب

193 - صيدلية أحمد الزغبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5507 

ورقم قيد 29592    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة ش السد العالى سابقا )شينزو ابى حاليا( 

المنطقة العاشرة- محل رقم1 بالدور الرضى

194 - نعمة حسن محمد علي القاضي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5508 ورقم قيد 29593    محل رئيسى  عن التصدير والستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع عش النخلة بولق ابو العل محل رقم 1

195 - حسن مصرى حسن صبره على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5510 ورقم قيد 29594    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدوية, بجهة محافظة القاهرة 2 

ش خمارويه - محل

196 - احمد ممدوح محمود سامي عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 5511 ورقم قيد 29595    محل رئيسى  عن بلي ستيشن بموجب موافقة امنيه رقم 317 لعام 2021, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 المنطقة الثالثة من مشروع مصر للتعمير شيراتون المطار الدور الرضي 

وحدة رقم 3

197 - عادل معبد حسين جوده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5525 

ورقم قيد 20742    محل فرعى  عن مخبز بلدى نصف الى ملدن بموجب شهادة اتحاد الصناعات, بجهة محافظة 

القاهرة اضلفة فرع بالعنوان / 10 ش التحرير من ش زغلول قلينى

198 - باسم منقريوس راجى منصور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5517 ورقم قيد 29596    محل رئيسى  عن  كوفى شوب, بجهة محافظة القاهرة 1 حارة محمد حجازى حاليا 

وسابقا 44 ش بدران روض الفرج - محل رقم 3

199 - محمد خلف عبده عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5520 ورقم قيد 29597    محل رئيسى  عن  تسويق وتوزيع الملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها 

دون التسويق عبر النترنت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 77 شارع السلم عزبه العرب - شقة
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200 - احمد رجب فايد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5521 

ورقم قيد 29598    محل رئيسى  عن مطعم فول, بجهة محافظة القاهرة 9 ش السرجاني

201 - على أبوالعل محمد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5522 ورقم قيد 29599    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم4 عطفة القزاز درب الشيخ بدير- بولق ابوالعل

202 - ناصر محمد حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5523 ورقم قيد 29600    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة القاهرة 3 درب القماعيه من ش 

الصبان

203 - احمد مصطفي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5529 ورقم قيد 29601    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها 

(, بجهة محافظة القاهرة 92 ش العدوي السبع بنات

204 - السيده محمد محمد كامل حبلص تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5533 ورقم قيد 29603    محل رئيسى  عن بيع المصنوعات الجلديه ) أحذيه وشنط (, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 14 أ ش سكة الظاهر الدور الرابع شقه 303

205 - سوبر ماركت قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5534 ورقم 

قيد 29604    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عماره 50 حي السمرات قسم المقطم محل 

3

206 - خالد محمود عبد العزيز مرسى خاطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 5538 ورقم قيد 29605    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع مفروشات, بجهة محافظة القاهرة 8 ش احمد 

عزالدين من المطراوى شقه بالدور الرضى

207 - على عطية عبد العال ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5539 ورقم قيد 29606    محل رئيسى  عن  تجارة اكسسوار حريمى, بجهة محافظة القاهرة 2 ش كمال عباس 

من عمر بن الخطاب

208 - اسلم علي حنفي عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5540 

ورقم قيد 29607    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله, بجهة محافظة القاهرة 6 و 8 حارة ابو الدليل بولق 

الجديد بولق ابوالعل محل بالدور الرضي

209 - جمال عبدالناصر احمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5544 ورقم قيد 29608    محل رئيسى  عن التصدير والستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

مجموعه 6 (, بجهة محافظة القاهرة 15 الحي السويسري ب الحي العاشر الدور الرضي شقه رقم 1

210 - رضوي احمد مصطفي حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5548 ورقم قيد 29609    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 31 ش جمال عبدالناصر المعصره شقه

211 - حسام محمد حسني محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5558 

ورقم قيد 29610    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 23 ش البطراوي برج سارة 

2201vb1874 الدور الثالث وحدة رقم

212 - انطون كميل فهيم عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5562 ورقم قيد 29611    محل رئيسى  عن التصدير والستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19, بجهة محافظة القاهرة رقم 21 ش طه ابراهيم ارض الشركة الدور الثالث فوق الرضي شقة رقم 

3
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213 - سيد احمد الشمندي محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5563 

ورقم قيد 29612    محل رئيسى  عن تجارة لوازم الحذيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 حارة الجامع درب 

البوارين

214 - عبد ا محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5566 ورقم قيد 29613    محل رئيسى  عن تصدير الستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 

19, بجهة محافظة القاهرة 530 عمارات بنك السكان والتعمير الحي العاشر الدور الرضي شقة 2

215 - شادي اشرف شحاته حنا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5567 

ورقم قيد 29614    محل رئيسى  عن دعايه واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه رقم 337 لسنة 2021 (, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 9 طه حسن ذكرا الدور الثالث بعد الرضي شقه رقم 7

216 - محمود سيد احمد نور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5568 

ورقم قيد 29615    محل رئيسى  عن مطبعة بموجب موافقة امنية رقم 10 لعام 2022, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 10 ش حسن صبري من ش يوسف الدجوي عزبة النخل الغربية محل

217 - كميل الفى غالى بقطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5569 

ورقم قيد 29616    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة عقار 42 ش محمد متولى 

الشعراوى ناصيه ش الحريه ارض الريان - محل

218 - محمد اسامه محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5571 

ورقم قيد 29617    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه رقم 55 لسنة 2022 (, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 1 ش محمد فهمي المحضر متفرع من ش الطيران بالدور الرضي محل

219 - خضر لتجاره السجائر بالجمله تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5573 ورقم قيد 29618    محل رئيسى  عن تجاره السجائر بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 1 حاره قاسم من ش 

عثمان بن عفان محل

220 - هند ابوالعنين محمد ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5574 ورقم قيد 29619    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 14 ش الشهيد مجدي من ش مؤسسة الزكاه عزبة 

النخل الشرقيه

221 - مايكل مجدي شنوده خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5575 

ورقم قيد 29620    محل رئيسى  عن توريد معدات وقطع غيار واصلح المعدات لدي الغير, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 9 شارع عبد السلم باشا ذهني بجوار جامع الفتح الدور الرابع غرفة بالشقة رقم 9

222 - سالم محمد احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5580 

ورقم قيد 29623    محل رئيسى  عن تجارة اقمشه مفروشات بالجملة, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 اسفل 

العقار شارع بيبرس الحمزاوي الكبير الزهر-محل

223 - وليد محمد احمد مبروك ابو عيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5584 ورقم قيد 29625    محل رئيسى  عن نقل وشحن البضائع داخل جمهوريه مصر العربيه, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 220 شارع الحجاز شقه رقم 22

224 - شريقه منير عليوه عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5585 

ورقم قيد 29626    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية جمله وقطاعي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش 

عبدالحميد علي من ش فاروق ابوموسي المرج الجديده محل
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225 - محمود جمال محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5589 ورقم قيد 29627    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة شارع 306 عماره 25 الرضي 1

226 - احمد محمد مجدى محمد مرسى خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 5595 ورقم قيد 29629    محل رئيسى  عن توريد معدات هيدروليك, بجهة محافظة القاهرة 10 ش 

الحلوانى خلف المن المركزى مؤسسه الزكاه

227 - كريم محسن محمد عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5596 ورقم قيد 29630    محل رئيسى  عن تجاره وصيانه الدراجات, بجهة محافظة القاهرة 70 الترعه - امام 

الصحه

228 - ياسر احمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5597 

ورقم قيد 29631    محل رئيسى  عن مطعم )فطائر وبيتزا(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش بواقيم عوض 

من ش الجراج ترعه الجبل محل

229 - حسام محمد محمد السيد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 5598 ورقم قيد 29632    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ( واعمال مقاولت وبيع وتأجير المعدات والماكينات والتصدير 

والستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من مجموعه 6 (, بجهة محافظة القاهرة 9 أ ش الحسن مساكن 

شيراتون الدور الرضي شقه رقم 1

230 - اسامه عبدالرازق فرج عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5601 ورقم قيد 29633    محل رئيسى  عن توريد تكييفات, بجهة محافظة القاهرة 20 ش طرابلس المنطقه 

السادسه

231 - مطبعه احمد الحسينى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5602 

ورقم قيد 29634    محل رئيسى  عن مطبعه بموجب موافقه امنيه رقم 67 لسنه 2021, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 6 شارع جمال عبد الناصر عرب الطوايله محل

232 - اندرو ايهاب ادوارد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5604 ورقم قيد 29635    محل رئيسى  عن التسويق العقاري, بجهة محافظة القاهرة 28 محور السادات التجمع 

الول شقه رقم 1

233 - احمد احمد محمد غريب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5607 

ورقم قيد 29637    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 80 ش صادق الجوهر 

الحي السابع مكتب

234 - ميشيل نان نصرا ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5611 ورقم قيد 29638    محل رئيسى  عن صناعة اثاث, بجهة محافظة القاهرة 28 ش ابراهيم الدسوقي عزبة 

النخل

235 - محمود كامل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5615 

  r 39 ورقم قيد 29639    محل رئيسى  عن  مطعم بيتزا وأكلت سريعة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم

كمبوند ماى فير ) 1( شارع دياؤ سيتى المقطم - محل

236 - ايهاب محمد الحسيني محمد المصري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 5616 ورقم قيد 29640    محل رئيسى  عن بيع ديكور وحدايد واكسسوارات ابواب وشباك, بجهة محافظة 

القاهرة ق 316 وجزء من 315 مول هل التجمع الخامس بالرضي الوحده 4
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237 - محمد شافعى جمعه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5618 ورقم قيد 29641    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة القاهرة 2 ش جامع البنات -

238 - اشرف عبدالمحسن عامر حسانين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 5620 ورقم قيد 29642    محل رئيسى  عن  تركيب وتوريد وصيانه المصاعد والمقاولت العامه, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 2 شارع محمد السكران من شارع طه امين - الدور الثانى فوق الرضى

239 - نورالدين هانى محمد محمد خالد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5624 ورقم قيد 29644    محل رئيسى  عن تأجير سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 23 

الحى الرابع - التجمع الخامس - شقه رقم 3

240 - نشأت اقلديوس شنوده واصف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5625 ورقم قيد 29645    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل بلستيك لصالح الغير, بجهة محافظة القاهرة 2 ش 

محسن الرفاعى من ش الحريرى ورشه بالدور الول فوق الرضى

241 - مصطفى محمد زكى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5628 

ورقم قيد 29646    محل رئيسى  عن توريد و تركيب وجهات و انظمه اللومنيوم و الزجاج السيكوريت و 

الكلدين و انظمه التبريد و التكييف وانظمه مقاومه الحريق و اعمال السباكه و التيار الخفيف و المقاولت العامه, 

بجهة محافظة القاهرة ق 952 تقسيم برخالى الوسطانى رقم 36 ابو رجيله

242 - خالد محمد ابراهيم محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5629 ورقم قيد 29647    محل رئيسى  عن  تسويق عقارى بموجب شهادة الصلدرات والواردات, بجهة 

محافظة القاهرة عمارة 289 البنفسج عمارات التجمع الول - شقة 101

243 - اسماء سيد زغلول عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5631 ورقم قيد 29648    محل رئيسى  عن تجارة الخرده وتوريدها, بجهة محافظة القاهرة 18 ش المدينه 

المنورة - محل بالرضى

244 - اسامه محمد فرج عبد الخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5632 ورقم قيد 29649    محل رئيسى  عن  توريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية 

والعلن, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 ش البشريه عزبه الهجانه - شقة

245 - جورج انطوان جوزيف ديلكروا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5634 ورقم قيد 29650    محل رئيسى  عن دعايه واعلن ) بعد الحصول على موافقه امنيه رقم 59 لسنه 

2022 (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 23 ش الجد - بالدور الثانى - غرفه من شقه رقم 210

246 - اسماء محمود احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5645 

ورقم قيد 29651    محل رئيسى  عن نقل عماله ) داخل جمهورية مصر العربيه ( وخدمات نظافه ) نقل وجمع 

مخلفات دون اعادة تدويرها (, بجهة محافظة القاهرة شقه 1 عماره 836 زهراء مدينة نصر ش الميثاق

247 - عبد الحميد ابو زيد عبد الحميد العتابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 5646 ورقم قيد 29652    محل رئيسى  عن صناعه اسلك كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة قطعه 155 

المنطقه الصناعيه الولى مصنع

248 - احمد صلح سيد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5647 

ورقم قيد 29653    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) اجهزة كمبيوتر ( فيما عدا توريد العماله والمن 

والحراسه والكاميرات االسلكيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه رقم 38 لسنة 

2022 (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 ش السخاوي محل
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249 - هشام كرمى حنا جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5650 

ورقم قيد 29654    محل رئيسى  عن بيع وتجارة ادوات مكتبية دون تصوير الوراق, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 8 الياسمين زهراء المعادى - محل رقم 8

250 - طه عبد العال محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5651 ورقم قيد 29655    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد 

الدعايه و العلن, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 ش محمد عبد القوى مصنع النسيج الدور الرضى شقه

251 - حنان حسن عبدالباقي السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5652 ورقم قيد 29656    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 57 ش حسين التهامي محل

252 - ناهد نبيل عطية عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5653 

ورقم قيد 29657    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربية )دون الرحلت السياحية(, 

بجهة محافظة القاهرة قطعة37 بلوك45 ش إسماعيل وهبى المنطقة التاسعة

253 - عمرو عبدالدايم عبدالغني محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5659 ورقم قيد 29658    محل رئيسى  عن بيع وشراء سيارات مستعمله وقطع غيار, بجهة محافظة القاهرة 

20 ش عبدا رفاعي من ش مؤسسة الزكاة الشرفا

254 - محمد حسن احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5660 

ورقم قيد 29659    محل رئيسى  عن  معرض رخام وجرانيت, بجهة محافظة القاهرة d / 15 المنطقة الصناعية 

- شق الثعبان طره

255 - وائل محسن هاشم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5661 

ورقم قيد 29660    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 ش يحى الرازقى 

سيجال محل

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

ايداع 5662 ورقم قيد 29661    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الصحيه ولوازمها, بجهة محافظة القاهرة ش 

مؤسسة الزكاه عزبة النخل

257 - مريام مجدى رؤوف سمعان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5663 ورقم قيد 29662    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم16 حاليا سابقا رقم212 شارع طلعت حرب- الدور 

الرابع- شقة رقم8

258 - رياض لدوكو السيارات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5664 

ورقم قيد 29663    محل رئيسى  عن ورشه دكو سيارات, بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 6بلوك 79 مساكن 

عمارات صقر قريش الحى العاشر محل

259 - البطل للموبيليا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5665 ورقم قيد 

29664    محل رئيسى  عن  صناعه الثاث بموجب شهادة اتحاد الصناعات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

43 ش حلفظ بدون من ش \اكر حسين - الحى السابع -دور ارضى - محل

260 - محمد ابراهيم عبدا عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5666 

ورقم قيد 29665    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار 34 ش عبدالسلم مبروك - 

شقه
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261 - ياسمين رجب عبدالحفيظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5668 ورقم قيد 29666    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ( وتوريد انظمة البيئه ) توريد انظمة معالجة المياه وتوريد اسمده عضويه (, 

بجهة محافظة القاهرة 103 محليه 5 التجمع الثالث القطاميه شقه 2

262 - هشام مصلحي ابوالنجا السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5672 ورقم قيد 29667    محل رئيسى  عن ورشة خراطه معادن والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 13 ش سياج من ش 

الشركات

263 - احمد صبحي عبد العظيم جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5675 ورقم قيد 29669    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة 8 ش عبده صالح من فلل 23 يوليو ناصية عزيز المصري بالدور الرابع شقة

264 - شعبان محمد شحاتة إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5679 ورقم قيد 29670    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات نجف, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم9 درب 

العطار حارة اليهود- محل

265 - عمر محمد عطية عزب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5683 

ورقم قيد 29671    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن 

والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4ش محمد ابراهيم الدور 4 شقة

266 - ماريو حسام بشري حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5684 

ورقم قيد 29672    محل رئيسى  عن تصميم ديكورات الفنادق والحفلت, بجهة محافظة القاهرة 5 عمارات كلية 

البنات ش النزهه

267 - شاهندة طارق محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5686 

ورقم قيد 29673    محل رئيسى  عن  مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة 17 السكان القومى 900 وحدة 

63 م

268 - مكتب رحلت عماد حمدي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5687 ورقم قيد 29674    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهوريه مصر العربيه ) في حدود المصرح 

به قانونا (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 ش العروبه عين شمس الغربيه الدور الرضي شقه

269 - محمود سيد حسين عطا حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5688 ورقم قيد 29675    محل رئيسى  عن  مكتب نقل بضائع ) داخل جمهورية مصر العربية (, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 46 ش الشرابيه - شقه

270 - عيد صالح عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5696 

ورقم قيد 29676    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة القاهرة ش الدرب من ش البرج خلف 

حديقة بدر السد العالي محل

271 - ممدوح سليمان صالح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5697 ورقم قيد 29677    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 1ش رئاسة الجمهورية متفرع من ش عمر بن عبدالعزيز 

كورنيش-  قسم حلوان

272 - محمود أحمد منصور عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5698 ورقم قيد 29678    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 27 المجاورة6 التجمع الول
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273 - محمود محمد محمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5699 ورقم قيد 29679    محل رئيسى  عن اداره ساحات النتظار فالحدود المصرح به قانونا بعد الحصول 

على التراخيص الزمة, بجهة محافظة القاهرة 74 بلوك مدخل 1 ش1

274 - طارق انور محمد انور العاصي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5700 ورقم قيد 29680    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وعلفه, بجهة محافظة القاهرة 26 بالسوق التجاري 

اسكان المستقبل 63 م محل الشروق

275 - كريم مصطفي بكري سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5702 

ورقم قيد 29682    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) دون الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 1 ش العسيلي ممر الجوهري الول مكتب رقم 2

276 - احمد محمد علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5706 

ورقم قيد 29683    محل رئيسى  عن تجارة نجف, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 حارة بارفيس درب 

البرابره محل الدور الرضي في الوجهه رقم 3

277 - انجى عجيب منشد بنيامين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5709 

ورقم قيد 29684    محل رئيسى  عن تجاره الحدايد و البويات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 82أ ش ابو بكر 

الصديق ناصيه ش الشيخ رمضان محل

278 - باسم محمد عبدالمعبود عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5711 ورقم قيد 29685    محل رئيسى  عن مطعم للمأكولت السريعه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 ش 

درويش العربي بجوار مسجد فاطمه الزهراء الميريه محل

279 - احمد جمال احمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5715 

ورقم قيد 29686    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة 5 عطفه الجمال من درب 

البواريين مصنع رقم 2

280 - محمد عصام نادي دياب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5716 

ورقم قيد 29687    محل رئيسى  عن بيع وتجارة مستلزمات الدش, بجهة محافظة القاهرة 13 ابراج بدر محل 

رقم 10

281 - مريم عماد حلمى بطرس ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 5720 ورقم قيد 29688    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 38 حى 

الملتقى العربى شيراتون الثانى مكتب رقم 12 فى الوحده رقم 201

282 - احمد رجب احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5722 

ورقم قيد 29689    محل رئيسى  عن بيع وتجارة التليفونات المحمول واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة 15 

ابراج بدر محل 1

283 - هانى يوسف شاكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5723 

ورقم قيد 29690    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة 18 ش سكه سوق الزلط

284 - محمد عبد المجيد خيامى عارف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5724 ورقم قيد 29691    محل رئيسى  عن  تجارة الحذيه والكسسوارات الجلدية, بجهة محافظة القاهرة 

عمارة رقم 1 أ الحى السويسرى أ - الدور الول - شقة رقم 4

285 - احمد عبدالراضي احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5725 ورقم قيد 29692    محل رئيسى  عن تجارة الحذيه جمله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 عطفه 

الدعكي بير حمص محل بالدور الرضي
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286 - سميح عبدالكريم عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5726 

ورقم قيد 29693    محل رئيسى  عن تجارة طلمبات المياه والتوكيلت التجاريه, بجهة محافظة القاهرة 2 ش 

حسن افلطون عمارات ميلسا ارض الجولف محل

287 - ايمن علي محمد مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5727 ورقم قيد 29694    محل رئيسى  عن مقاولت عامه ومتخصصه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 58 

ش عبدا العربي امتداد الطيران ق 12 ب 46 م سابعه شقه رقم 18

288 - رشا وجيه مصطفي كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5731 

ورقم قيد 29695    محل رئيسى  عن تجارة ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة محافظة 

القاهرة 66 ش المنيل

289 - احمد محمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5733 

ورقم قيد 29696    محل رئيسى  عن تجارة الوميتال, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 شارع الخمسين تقسيم 

ابورجيله- محل

290 - منتصر بال مصطفى محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5735 ورقم قيد 29697    محل رئيسى  عن  كافية لتقديم المشروبات الساخنة والبارده وتقديم الوجبات السريعة 

فيما عدا الكحوليه, بجهة محافظة القاهرة 104 عماره مربع  ه 1186 شارع المشير احمد اسماعيل الشيراتون 

مصر الجديدة للسكان والتعمير - محل

291 - احمد مصطفي احمد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5736 ورقم قيد 29698    محل رئيسى  عن تجارة الملبس المستعمله والجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة 59 ش بولق الجديد

292 - نيره ايهاب علي اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5737 

ورقم قيد 29699    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة 73 ش ذاكر حسين الحي السابع 

غرفه من شقه الدور الثامن

293 - عصام محمد سعيد حميده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5739 ورقم قيد 29700    محل رئيسى  عن تجارة وايجار سيارات وتجارة وتسويق المنتجات الورقيه دون 

النت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2130 نهاية ش العياده مدينة نصر اول شقه

294 - محمد عاطف محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5740 

ورقم قيد 29701    محل رئيسى  عن فرن دهان معادن, بجهة محافظة القاهرة ش ابرماوى كفر ابوصير -

295 - محمد محمد عبدالعال ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5742 ورقم قيد 29702    محل رئيسى  عن تجارة الخضار والفاكهه, بجهة محافظة القاهرة 1441 ش النزهه 

من الخمسين -

296 - محمد ابراهيم محمد محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5744 ورقم قيد 29703    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12 ش نبيل خليل شقه 4

297 - ياسر حسين توفيق عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5746 ورقم قيد 29704    محل رئيسى  عن تجارة ملبس اطفال, بجهة محافظة القاهرة محل رقم D 37  الدور 

الثالث اركاديا مول السكه التجاريه - كورنيش النيل -

298 - وليم اسامة وليم عزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5747 ورقم 

قيد 29705    محل رئيسى  عن  توريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماتة ودون الدعاية والعلن, بجهة 

محافظة القاهرة 17 ش اشرف الطباخ عزبة النخل - غرفة من شقة
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299 - احمد محمد ابوضيف اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5750 ورقم قيد 29707    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية والعطاره وتجارة الدوات المنزليه 

والمنظفات, بجهة محافظة القاهرة ش جمال عبدالناصر التجمع الخامس محل 504

300 - صالح مصطفي عبدالقوي السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5755 ورقم قيد 29708    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة 53 حي السمرات المقطم

301 - عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن سراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 5759 ورقم قيد 29709    محل رئيسى  عن بيع تحف وهدايا, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الديب 

محمد السباعي محل

302 - محمد عبدالرحمن عبدالمالك محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5762 ورقم قيد 29710    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة القاهرة قطعه 275 تقسيم النزهه 

الجديده ش ال27 العمومي من ش النصر محل رقم 2

303 - اسامه صلح الدين عبدالمنعم محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-08-23 

برقم ايداع 5763 ورقم قيد 29711    محل رئيسى  عن  تجارة الملبس الجاهزة دون الملبس العسكرية 

واكسسوراتها, بجهة محافظة القاهرة قطعة 152 اسكان عائلى - التجمع الول

304 - ماجي مصطفي المصيلحي فتوح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5764 ورقم قيد 29712    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها 

(, بجهة محافظة القاهرة 30 ش اسماء فهمي

305 - رضوان للمقاولت العموميه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5765 ورقم قيد 29713    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 مشروع 

الفتح الدور الرضي شقه رقم 2

306 - سلمي محمد عبدالموجود محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5768 ورقم قيد 29714    محل رئيسى  عن تجارة هدايا والكسسوارات, بجهة محافظة القاهرة 1 قطعه 5406 

ج 4 هـ و المقطم

307 - شكري عبدالملك عبدالملك بشاي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 5770 ورقم قيد 29715    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة 8 ح فايد

308 - مصطفي باهي محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5771 ورقم قيد 29716    محل رئيسى  عن توريد مهمات امن صناعي وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش نجيب 

الريحاني محل رقم 5

309 - هشام محمد عطيه موسي ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 5776 ورقم قيد 29717    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش فاطمه الزهراء ش صلح الدين الجزيره القديمه الدور 

الثاني شقه

310 - عبدالرحمن مصطفى المهدى السيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 5777 ورقم قيد 29718    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون 

مواد الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 86 مكتب p04 بالعقار ش عباس العقاد
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311 - نسمه سيد كريم عوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5778 

ورقم قيد 29719    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ليف, بجهة محافظة القاهرة 627 مساكن بنك السكان 

والتعمير من محمد مهدي عرفه الحي العاشر مدينة نصر اول الدور الثالث 5

312 - صفاء مصطفي عبدالعزيز عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 5785 ورقم قيد 29720    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة 45 ش الخمسين حي 

الواحه الدور الثالث شقه 32

313 - محمد عباس عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5789 

ورقم قيد 29721    محل رئيسى  عن  مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع  احمد مخيمر

314 - أحمد محمد عبدالحافظ عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5793 ورقم قيد 29722    محل رئيسى  عن توريدات كهربائية وتجارة الخردة ودخول مناقصات )فى حدود 

المصرح به قانونا(, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم27 شارع سمير عبدالروؤف امتداد مكرم عبيد- شقة

315 - جورج انطوان جوزيف ديلكروا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5796 ورقم قيد 29723    محل رئيسى  عن دعاية وإعلن )بموجب الموافقة المنية رقم59 

بتاريخ2022/7/21 فيماعدا إصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت - بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم23 ش الجد- بالدور الثانى غرفة من الشقة رقم210

316 - محمد رمضان محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5801 ورقم قيد 29724    محل رئيسى  عن  مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة 58 ش خالد بن الوليد - 

الدور الثالث - حجرة

317 - حماده رمضان محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5805 

ورقم قيد 29725    محل رئيسى  عن توريدات عامة دون مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله, 

بجهة محافظة القاهرة 7 ش اسكان المهندسين شقة بالدور الول بعد الرضي

318 - احمد حسيب طوسون عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5806 ورقم قيد 29726    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 ش مصطفي عمر محل

319 - عبد الحكيم ابراهيم حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5808 ورقم قيد 29727    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 عمارات اول 

مايو من ش النصر الدور الثالث غرفه من الشقه رقم 309

320 - عايده سمير فرج علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5810 

ورقم قيد 29728    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن 

والعماله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 24 شارع فيليب حنا الدور العاشر شقة رقم 20

321 - محمد احمد فؤاد فؤاد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5812 ورقم قيد 29729    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 15 ش 140 مسجد الوطنيه

322 - امين محمد امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5813 

ورقم قيد 29730    محل رئيسى  عن  مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة الزهراء مول / الحى 1 محليه 6 

قطعه s 4/6 التجمع الخامس - الدور الثانى - رقم 14

323 - مني عبدالبديع عبدالحليم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5814 ورقم قيد 29731    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة محل 222 مول هل قطعه 

314 وجزء من 315 مركز المدينه التجمع الخامس
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324 - مصطفى مختار ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5816 ورقم قيد 29732    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1 ش 134 ش منشيه السد 

العالى محل

325 - عبدالفتاح سعيد ناصر عبدالرؤوف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 5818 ورقم قيد 29733    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش مكه 

متفرع من ش 10 منشية السد العالي محل

326 - سحر ممدوح علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5819 

ورقم قيد 29734    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وكهربائية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية 

والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة 55 ش فاروق محمد علي

327 - سيد اسماعيل على محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5820 

ورقم قيد 29735    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة مول مشروع ميد تاون على 

G8B قطعه 49 د المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس وحده رقم

328 - عبدا عبدالسلم عبدا بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5821 ورقم قيد 29736    محل رئيسى  عن توريد ملبس واجهزه ومعدات رياضيه, بجهة محافظة القاهرة 

114 ش 105 المعادي الدور الثالث شقه رقم 8

329 - جولر عزت اديب عبده تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5822 

ورقم قيد 29737    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية )بموجب شهاده من اتحاد الصناعات(, بجهة 

محافظة القاهرة 55ش المؤرخ محمد رفعت من ش طه حسين- النزهة الجديدة- الدور الرضى- محل رقم3

330 - احمد محمد عبدا كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5824 

ورقم قيد 29739    محل رئيسى  عن بيع الملبس الجاهزه فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 135 ش الورشه مدينه نصر اول محل

331 - تامر عبدالفتاح محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5825 ورقم قيد 29740    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة وحده اداريه رقم 3 

بالشقه رقم 7 24 ش الشهيد مصطفي رياض المنطقه الولي

332 - مؤسسة زغلول تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5828 ورقم قيد 

29741    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الحذية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 72 شارع الجيش يفتح علي 

بير حمص محل

333 - بشري عز صليب قلدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5830 

ورقم قيد 29742    محل رئيسى  عن ورشة حقن بلستيك, بجهة محافظة القاهرة ش رامي الصباغ ش النور 

والخشاب ش التروللي

334 - عبدا فتحي محمد احمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5835 ورقم قيد 29743    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 10 ش ابراهيم 

عبدالرازق

335 - اسلم اشرف صفوت محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5839 ورقم قيد 29744    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 22 ش فوزي الشتوي جسر السويس

336 - محمد عاطف محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5840 

ورقم قيد 29745    محل رئيسى  عن بيع منتجات المعادن والمطبخ والشبابيك, بجهة محافظة القاهرة ش الورشه 

حوض المبخره محل
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337 - محمد رجب غانم عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5841 ورقم قيد 29746    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة مجمع1 منطقة الياسمين غرب 

العاصمة الدارية- مسطح تجارى رقم16

338 - أنطوان عماد هنرى عياد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5844 

ورقم قيد 29747    محل رئيسى  عن تقديم وجبات تيك واى, بجهة محافظة القاهرة 7شارع عدنان الراوى- 

محل1

339 - عمرو رفعت عباده سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5846 

ورقم قيد 29748    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن 

والعماله, بجهة محافظة القاهرة 1 ش السكة الحديد منشية ناصر

340 - احمد عادل فتح ا زكى احمد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5859 ورقم قيد 29749    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد وتركيب اثاث وديكورات خشبيه ومعدنيه, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش الزهور من ش التروللى - محل

341 - منى محسن فكرى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5860 ورقم قيد 29750    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة بلوك 117 السوق التجارى ش طه 

الدينارى حى السابع محل 12

342 - فاطمة اسامه صالح السباعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5861 ورقم قيد 29751    محل رئيسى  عن توريد المعادن والكريليك والبلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 287 ش ترعة الجبل حدائق الزيتون

343 - محمد يسرى عطا السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5862 

ورقم قيد 29752    محل رئيسى  عن ادارة كافيهات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 51 مدخل 1 مساكن عين شمس 

- غرفه من شقه -

344 - محمد حلمي ابو المجد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5865 ورقم قيد 29753    محل رئيسى  عن توريدات وتجارة مواد البناء فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية 

والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 157 مساكن الشروق خلف النادي الهلي الحي الثامن الدور 

الرضي شقة رقم 2

345 - علء خليل عمر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5866 

ورقم قيد 29754    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهرباء وسباكه, بجهة محافظة القاهرة سوق 2 بمركز خدمات 

رقم 6 حدائق العاصمه - محل رقم 6 - بدر

346 - عبد ا عبد الناصف زوام عبد الناصف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 5867 ورقم قيد 29755    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 55 شارع 

منشية الجمل - محل

347 - منه ا عمر سيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5868 

ورقم قيد 29756    محل رئيسى  عن التصدير والستيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش النشراح تقسيم الشرطة النزهة - شقة

348 - محمود عبدالمجيد متولى عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5872 ورقم قيد 29757    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش سيارات وبطاريات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

39 الحى الثالث مجاورة 4 مدينه بدر - محل رقم 1 -

349 - عبد الخالق شحاته عبد الخالق علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 5875 ورقم قيد 29758    محل رئيسى  عن نفخ كاوتش, بجهة محافظة القاهرة العقار 6 شارع التروللي - 

محل
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350 - احمد حمد ا احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5878 

ورقم قيد 29759    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 شارع 

البورصة التوفيقية الدور الرضي محل رقم 1

351 - احمد محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5881 

ورقم قيد 29760    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات جديدة, بجهة محافظة القاهرة 5 ش عمر شاهين 

بالدور الرضي محل 1

352 - عز لخدمات الطباعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5888 ورقم 

قيد 29761    محل رئيسى  عن خدمات الطباعه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 33 ش 145 من مسجد 

الوطنيه حديقه بدر محل

353 - تامر سمير عمر مرسي ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5889 ورقم قيد 29762    محل رئيسى  عن توريد ادوات تجميل ومستلزمات طبيه فيما عدا الدوية, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 258 شارع شبرا الدور الثالث بعد الرضي شقة

354 - فاليريا الكسندر فيدوفينا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5890 

ورقم قيد 29763    محل رئيسى  عن ادارة وتشغبل المطاعم والكافيهات وتقديم الوجبات الخفيفه والحلويات 

والمشروبات فيما عدا الكحولية, بجهة محافظة القاهرة 8 الياسمين قسم البساتين - مكتب

355 - اسلم السيد عبد الرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5891 ورقم قيد 29764    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه جمله فيما عدا الملبس العسكريه و 

اكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 5أ شارع السبع قاعات البحريه محل رقم 4

356 - ماجد عجايبي حنا كيرلس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5894 

ورقم قيد 29765    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 137 ش عمر بن 

الخطاب مدينة نصر اول - مكتب

357 - محمد ابو العل محمد محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5895 ورقم قيد 29766    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار 5702الحى الرابع 

الهضبه الوسطى المقطم

358 - مؤمن كامل احمد عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5896 

ورقم قيد 29767    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 31 ش عين شمس محل

359 - علء عرفات على عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5897 

ورقم قيد 29768    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 32 شارع السوق قايتباى - الدور 

الرضى - محل رقم 1

360 - شريف حسن حسن مطحنه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5898 ورقم قيد 29769    محل رئيسى  عن تجارة المفروشات جمله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 16 ش 

المعز لدين ا - الدور الرضى - محل رقم 16 -

361 - احمد جمال محمد راضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5901 

ورقم قيد 29770    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة القاهرة 137 ش عبدالعزيز السعود المنيل محل 

رقم 4

362 - عمر شعبان عبدالمنعم شعبان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5902 ورقم قيد 29771    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار 9 ش الجامع القديم من المطراوي الرضي 

شقه
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363 - الصادق لتجارة قطع غيار الدراجات الناريه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 5903 ورقم قيد 29772    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار دراجات ناريه, بجهة محافظة القاهرة 

اسبيكو 1080 ب 15 م 1 شقه 2

364 - جمعه محمود احمد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5904 ورقم قيد 29773    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات المقاهى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 108 

مساكن بنى سويف 70فدان قسم المقطم محل رقم 2

365 - هانى سمير نجيب برسوم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5907 ورقم قيد 29774    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و 

مواد الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 67 شارع الشيخ عاطف ابراهيم ارض الجنينه عزبه 

النخل محل

366 - محمد البدرى أبوالمجد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5908 ورقم قيد 29775    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة( ومقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم3 عمر بن الخطاب- عزبة العرب- الدور 

الول بعد الرضى

367 - محمود العزب العزب محمود نايل تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5911 ورقم قيد 29776    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 69 ش عرب 

الطوايله عزبة النخل محل بالدور الرضي

368 - احمد ناصر احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5914 

ورقم قيد 29779    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزه بالجمله ) فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة 5 ش احمد بدوي الدور الول بعد الرضي شقه

369 - رمضان محمد باهي وهبه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5915 

ورقم قيد 29780    محل رئيسى  عن ميني ماركت, بجهة محافظة القاهرة 33 ش ناصر خسرو

370 - ممدوح فادي موسي بشاي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5917 

ورقم قيد 29781    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه وصيانة وتركيب التكيفات, بجهة محافظة القاهرة عقار 

1 ش الشهيد احمد وصفي الدور الول فوق الرضي شقه

371 - شربات راضى أحمد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5919 ورقم قيد 29782    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعية قطاعى, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم44 شارع النزهة- محل رقم1

372 - مؤسسه عبدالعاطى لتجارة وتوريد قطع غيار وصيانه واصلح السيارات تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5920 ورقم قيد 29783    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد 

قطع غيار وصيانه واصلح السيارات, بجهة محافظة القاهرة الغقار رقم 105 ش الخليج المصرى من ش 

بورسعيد الميريه -

373 - مجدى عبدالقادر متولى جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5922 ورقم قيد 29784    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم14 ش كامل محمد 

القصيرين- محل

374 - عبداللطيف جابر عبداللطيف حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5923 ورقم قيد 29785    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة القاهرة القعار رقم 5 ش عمر 

بن الخطاب الهجانه محل
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375 - ابراهيم عوده محمد عوده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5924 

ورقم قيد 29786    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات وبيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 19 ش المائه غرب الرشاح محل

376 - زينب عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 5925 ورقم قيد 29787    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة 

القاهرة 10 ش الصبغ - محل

377 - مجدى سيد امام سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5926 ورقم 

قيد 29788    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القاهرة 3 شفاروق خلف مساكن القاهرة د -

378 - فتحي يوسف عبد الحميد ابراهيم عاشور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 5931 ورقم قيد 29789    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وخامات ومعدات النظافه ) دون 

مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن وتوريد العماله ( واعمال النظافه ) جمع المخلفات دون تدويرها (, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 43 المستقبل 63 م  شقة 16

379 - احمد عادل احمد فياض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5932 

ورقم قيد 29790    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 146 أ شارع طومانباى

380 - هلل مدحت طه عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5934 ورقم قيد 29340    محل فرعى  عن تجارة احذيه جمله, بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 5 

شارع المنجدين - الغورية

381 - اسماء فرج عبده ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5937 

ورقم قيد 29791    محل رئيسى  عن تجارة الحدايد والبويات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 173 مساكن 

السكندرية المقطم محل رقم 1 مشروع الهيئة العامة التعاونيات البناء والسكان

382 - دريه سيد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5938 

ورقم قيد 29792    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة محل اسفل كوبري عبدالرازق السنهوري 

اتجاه عباس العقاد

383 - عبد ا احمد عبد ا سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5939 

ورقم قيد 29793    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الملبس الجاهزة ماعدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 20 حارة خالد بن الوليد الدويقة - محل

384 - مصطفي سعد محمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5940 

ورقم قيد 29794    محل رئيسى  عن بيع حلوي من العجين, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 1 ش ابن 

الفرات

385 - عماد فتحى فريد موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5941 

ورقم قيد 29795    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات بيطريه )دون الدوية(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

30 مكرر ش الليثى المتفرع من ش طومانباى الدور الول فوق الرضى شقه رقم 1

386 - سامح سليم فام جورجي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5942 

ورقم قيد 29796    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )  فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش عزب ابراهيم ارض الشركه العقاريه 

الدور الرضي شقه رقم 1
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387 - دينا احمد احمد ابراهيم الدهان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5947 ورقم قيد 29797    محل رئيسى  عن بيع فضة اون لين بموجب موافقة امنية رقم 316 لعام 2021, 

بجهة محافظة القاهرة فيل 232 حي الياسمين 3 التجمع الول الدور الثاني شقة رقم 6

388 - عبد الوهاب اسماعيل عبد العزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 5949 ورقم قيد 29798    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار موبايل, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 14  

شارع نبيل الوقاد منشية ناصر بالدور الرضي محل رقم 1

389 - محمود حسيب محمد محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5950 ورقم قيد 29799    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد 

مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 126 مدخل 5 الدور الثالث شقه رقم 12

390 - سيدة عبدالغفار إبراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5951 ورقم قيد 29800    محل رئيسى  عن بيع مصنوعات جلدية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم20 ش 

الصبان- بالدور الرضى شقة رقم1

391 - هاني مكرم حليم مجلع تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5952 

ورقم قيد 29801    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 41 ش المطبعه الهليه 

بولق ابو العل -  محل

392 - احمد محمود عبدالفتاح عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5954 ورقم قيد 29802    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, 

A 61 بجهة محافظة القاهرة جنينه مول الدور الول محل

393 - هانى جميل عبدالمبدى حفنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5956 ورقم قيد 29803    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا وأثاث )بموجب شهاده من إتحاد الصناعات(, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم17 شارع المدينة المنورة من ش 71 ابورجيلة- محل

394 - خالد رجب حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5957 

ورقم قيد 29804    محل رئيسى  عن بيع تجزئة للحذية والملبس والمنتجات الجلدية, بجهة محافظة القاهرة 7 

مدخل 3 الراعي قسم المقطم - محل

395 - اكرامي مكرم حليم مجلع تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5958 

ورقم قيد 29805    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سياارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 39  شارع 

المطبعة الهليه - محل

396 - ابراهيم عبدالرحمن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5959 ورقم قيد 29806    محل رئيسى  عن تشغيل وتأجير وادارة بوفيهات لدي الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه ) في حدود المصرح به قانونا (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3 حارة فراج عزبة بلل شقه بالدور 

الثالث

397 - مريم جرجس بشير سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5963 

ورقم قيد 29807    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 45 المنطقه الولي مساكن مصر 

للتعمير شيراتون

398 - محمد رأفت عبدالمعز عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5965 ورقم قيد 29808    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 

ش اسامه بن زيد من ش ترعة الهواري عزبة شلبي محل

399 - جمعه محمد عبدربه محروس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5970 ورقم قيد 29810    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت عامة فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر 

والدعاية والعلن والعماله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 24 شارع السلم المقاولون العرب شقة بالرضي
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400 - وليد للماكولت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5971 ورقم قيد 

29811    محل رئيسى  عن بيع ماكولت, بجهة محافظة القاهرة بلوك 6 ش استوديو عادل مدخل 3 - المقطم -

401 - احمد زكريا احمد محمود زهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5973 ورقم قيد 29812    محل رئيسى  عن التسويق العقارى, بجهة محافظة القاهرة فيل 158 البنفسج 2 - 

التجمع الول - الدور الثانى بعد الرضى - شقة رقم 5

402 - اياد اسامه عبدا مصيلحى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5974 ورقم قيد 29813    محل رئيسى  عن المقاولت والعمال المتكامله والتوريدات العموميه واعمال النظمه 

ذات التيار الخفيف ) اجهزة انذار (, بجهة محافظة القاهرة 111 ش احمد عصمت -

403 - صفاء عمر محمود امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5976 

ورقم قيد 29814    محل رئيسى  عن  توريدات اكياس البلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 270 ش 

جمال عبدالناصر من ش حسنى مبارك مدينة نصر اول - محل

404 - نبيله طارق محمد علي حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5981 ورقم قيد 29815    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه وتوكيلت تجاريه وتوريدات مواد البناء, بجهة 

محافظة القاهرة 7 ش وهدان وحده رقم 196

405 - محمد جلل ابو الحسن الجيلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5982 ورقم قيد 29816    محل رئيسى  عن  تجارة اجهزة كهربائية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 19 ش 

محمد مجدى ارض شريف -محل

406 - جزاره الدهان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5983 ورقم قيد 

29817    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 159 ش النزهه الدور الرضى محل 

رقم 1

407 - يوسف احمد عايد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5984 

ورقم قيد 29818    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 1 ش سند عبدالحكيم بالدور 

الرضي شقه رقم 1

408 - محمد مصطفى ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5985 ورقم قيد 29819    محل رئيسى  عن المقاولت والتوريدات العموميه والديكور واعمال الجيبسوم بورد, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 وحده k ش مكرم عبيد م السادس - شقة 17

409 - كيرلس خلف سعيد نصر ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5987 ورقم قيد 29820    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 3 ش عبد الحميد عثمان

410 - ماريهام مقار حديقه لطيف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5988 

ورقم قيد 29821    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع ) داخل جمهورية مصر العربيه ( في حدود المصرح به 

قانونا, بجهة محافظة القاهرة 31 ش عبدالحميد العتر مدينة الجندول

411 - محمد زكريا مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5989 ورقم قيد 29822    محل رئيسى  عن  تجارة الحذيه جملة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 ش درب 

الشرفة - محل

412 - امير فارس فهيم فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5990 

ورقم قيد 29823    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد لدعايه و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18 ش امين كيرلس المليحه الدور الرضى حجره من شقه
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413 - صلح عبدالعظيم ابراهيم ابوهلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5991 ورقم قيد 29824    محل رئيسى  عن صيانة انتركم وكاميرات ودش ) فيما عدا الكاميرات اللسلكيه (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار 52 ش معزالدوله ارضي محل

414 - ايمان عبد الموجود احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5992 ورقم قيد 29825    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 3 ش عقبه جامع عمرو

415 - نورهان احمد قرني سيد خلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5993 ورقم قيد 29826    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 10 ش منشية 

التحرير من صعب صالح عين شمس محل

416 - محمد اسماعيل ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5995 ورقم قيد 29828    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  1 

ش ال البيت محل

417 - رامي موسي حنا توفليس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5996 

ورقم قيد 29829    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار حريمي, بجهة محافظة القاهرة 17 ش القصر عزبة العقاد 

محل

418 - احمد حمدى محمدين محمد الشنوانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 5997 ورقم قيد 29830    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة السوق التجارى التجمع 

الول الرحاب محل رقم 226

419 - احمد محمد سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5998 

ورقم قيد 29831    محل رئيسى  عن بيع عدد و الت و توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و 

مواد الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 25 درب الجامع من ش الجمهوريه بالرضى محل

420 - هبه احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5999 

ورقم قيد 29832    محل رئيسى  عن خدمات نقل ) بضائع ( داخل جمهورية مصر العربيه وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البري والدولي, بجهة محافظة القاهرة 5 ش عبدالنور

421 - اسلم عبدالرازق حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6002 ورقم قيد 29833    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ( ونقل بضائع ) داخل جمهورية مصر العربيه ( ) 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري والدولي (, بجهة محافظة القاهرة 15 تقسيم المستقبل 

برج الخطاب الهضبه الوسطي المقطم

422 - سها احمد شاهد حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6003 

ورقم قيد 29834    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية والعلن, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 13 ش عبد العزيز جاويش - باب اللوق - شقه

423 - ناجح محروص خضرى جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6004 ورقم قيد 29835    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة عقار 181 ش احمد 

عصمت

424 - سالمان ابو ضيف سالمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6005 ورقم قيد 29836    محل رئيسى  عن تجارة الحدايد والبويات, بجهة محافظة القاهرة محل 3 عقار 9 

امتداد مصطفي النحاس 14/2 مشروع 14
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425 - احمد محمد عراقى مرسى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 19,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6006 ورقم قيد 29837    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة محل 7 بالعقار 2 ش النصر مشروع اسكان حدائق رامو

426 - زينب وحيد سعد الدين طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6007 

ورقم قيد 29838    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة حريمي فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 52 ش الشيخ منصور سور نادي النصر - محل

427 - سوبر ماركت جامع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6008 ورقم 

قيد 29839    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 51 محل رقم 7 النسيم 

السمرات المقطم

428 - ابراهيم فؤاد عبدالرحمن درويش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6009 ورقم قيد 29840    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 عمارات مجلس 

الدفاع الوطني قبه 2 محل رقم 9

429 - سامي محمد سيد قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6010 

ورقم قيد 29841    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وشدات معدنية, بجهة محافظة القاهرة 3 حارة مقلد من ش 

المخازن السبتية بولق ابو العل غرفة بالشقة رقم 1

456 - صبرى على صبرى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6045 ورقم قيد 29868    محل رئيسى  عن مكتب إيجار سيارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم1 ش رياض 

الصالحين متفرع من سراج الدين متفرع من ش التروللى اسبيكو- شقة2

457 - حبيبه هشام مختار محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6046 ورقم قيد 29869    محل رئيسى  عن مطعم حواوشى, بجهة محافظة القاهرة 204 شارع النزهه - محل 

بالرضى -

430 - مينا أسحق إبراهيم جبرة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6012 

ورقم قيد 29842    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد وتسويق معدات وأجهزة طبية ومهمات المن الصناعى 

وأجهزة اللياقة البدنية والتوريدات العمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة( 

لكافة السلع المسموح بها قانونا, بجهة محافظة القاهرة 5ش عبدالرحمن امين- النعام

431 - نورا محمد محمود عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6014 ورقم قيد 29843    محل رئيسى  عن  صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عمارة 118 الهيئة العامه 

للتعاونيات مساكن المحمودية المقطم - محل 8

432 - ابراهيم محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6015 ورقم قيد 29844    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع المل 

تقسيم زهرة المدينة من طه حسين النزهة الجديدة بالدور الرضي وعلوي - محل

433 - محمد سعيد محمد غريب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6016 

ورقم قيد 29845    محل رئيسى  عن طباعه بموجب موافقه امنيه رقم 70 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 15 و 3 شارع حسن نصار تقسيم اللسلكى شقه

434 - مروى محمود أحمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6017 ورقم قيد 29846    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم4 شارع مجمع 

الفردوس- محل
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435 - هانى حسن شحاته حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6019 

ورقم قيد 29847    محل رئيسى  عن  ادارة مطاعم وكافيهات وتوريدات عامة دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

الدعاية والعلن, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 ش مصطفى ادم دياب من ش البترول - المرج الشرقية - 

مكتب

436 - محمود محمود عبدا الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6020 ورقم قيد 29848    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع ابن 

جحدم - حمامات القبة

437 - منصور غالى بطرس حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6021 

ورقم قيد 29849    محل رئيسى  عن توريد مفروشات, بجهة محافظة القاهرة ش اسامه بن زايد مدينه نصر ثالث 

دور الرضى شقه

438 - عمرو محمد محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6022 

ورقم قيد 29850    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال بالتجزئه وتصليح ملبس وبيع خردوات, بجهة محافظة 

القاهرة 9 ش الشماشرجي محل

439 - نجم صدرالدين نجم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6023 

ورقم قيد 29851    محل رئيسى  عن محل البان, بجهة محافظة القاهرة 29 ش عين شمس

440 - خلود حسن السيد حسن موسي تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6024 ورقم قيد 29852    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 11 دور ارضي بدروم فيل منطقه 5 جنوب 

الكاديميه التجمع الول

441 - سامح احمد محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6025 

ورقم قيد 29853    محل رئيسى  عن توريد وتركيب الرخام والجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 148 شركه انيس 

حلمى - 70 فدان المقطم -

442 - حازم محمد مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6026 

ورقم قيد 29854    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 53 غرفه من شقه ش 

ابوداوود الظاهرى بلوك 63 منطقه 6 - الدور الول والرضى -

443 - احمد عز فرحات الناقه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6027 

ورقم قيد 29855    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه جمله, بجهة محافظة القاهرة 11 ش المنجله درب 

سعاده الدور الرضي محل رقم 3

444 - جون صموئيل شاكر خله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6028 

ورقم قيد 29856    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 49 ش سلمه عفيفى - محل -

445 - عبدالحليم حسن عبدالحليم حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6031 ورقم قيد 29857    محل رئيسى  عن تجارة أحذية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم8 ش العسيلى 

الموسكى بالرضى- محل

446 - مصطفى عبدا عفيفى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6032 ورقم قيد 29858    محل رئيسى  عن تجارة الهدايا والملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها 

(, بجهة محافظة القاهرة 56 ش المؤرخ محمد رفعت النزهه الجديدة -

447 - محمد هشام سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6033 

ورقم قيد 29859    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيزتر ومستلزماته ودون توريد مواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 1 ش المل خلف العبد الدور الرضي
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448 - محمد صلح علي ابراهيم ناصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6034 ورقم قيد 29860    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة 114 ش شركة بني سويف السبعين 

فدان المقطم محل رقم 3

449 - فؤاد لخدمات النقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6035 ورقم 

قيد 29861    محل رئيسى  عن خدمات نقل ) بضائع ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

البري والدولي وتأجير سيارات لدي الغير, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 81 ش الجامعه الحديثه المقطم مكتب

450 - محمد سيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6036 

ورقم قيد 29862    محل رئيسى  عن ورشة اثاث, بجهة محافظة القاهرة 23 ش ابراهيم الدسوقي عزبة النخل 

الغربيه

451 - محمد هشام سيد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6037 

ورقم قيد 29863    محل رئيسى  عن انشاء وادارة الملعب الرياضيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 ش 

رمضان عيد متفرع من صالح عابدين قسم دار السلم - الدور الول - شقه

452 - جهاد محمد سيد واصلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6041 

ورقم قيد 29864    محل رئيسى  عن تجارة الملبس ) دون الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 34 ش محمد مبارك جادا شقه

453 - مكتبه حسام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6042 ورقم قيد 

29865    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 24 شارع جعفر 

والى المطريه شقه

454 - ابانوب هانى خلف عبدالملك نصيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 6043 ورقم قيد 29866    محل رئيسى  عن بيع منتجات خشبيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش 

عبدالنبى صالح - قسم البساتين - ورشه -

455 - هبه محمد محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

A9 6044 ورقم قيد 29867    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9 مول فيوتشر محل

458 - احمد جمال ابو زيد لتجاره الدوات الكهربائيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 6048 ورقم قيد 29870    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة 

القاهرة 1 ميدان الوبرا الدور الول فوق الرضى محل رقم 4

459 - عماد فكرى دانيال بسطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6049 

ورقم قيد 29871    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل فضة وذهب وتركيب أحجار كريمة )بموجب شهاده من إتحاد 

الصناعات(- بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة 

الداخلية0, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم11 شارع الخرنفش- الدور الول فوق الرضى- ورشة رقم12

460 - احمد صفوت فوزي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6050 

ورقم قيد 29872    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش حسن عليوه

461 - يوسف عماد احمد على سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6051 ورقم قيد 29873    محل رئيسى  عن تاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة القاهرة 282 ش التروللى كفر 

ابوصير -

462 - ماريان ماهر جرجس عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6055 ورقم قيد 29874    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة جملة )فيماعدا الملبس العسكرية 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القاهرة 45شارع الترعة البولقية- محل
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463 - عمرو ايهاب حسان عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6056 ورقم قيد 29875    محل رئيسى  عن بيع الحلويات, بجهة محافظة القاهرة 8 أ مبني 106 مركز المدينة 

التجاري قطاع اول التجمع الخامس

464 - يوسف محمد يوسف محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6058 ورقم قيد 29876    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومواد غذائية ) فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر 

والدعاية والعلن والعماله (, بجهة محافظة القاهرة 9 ش 500 كمباوند جابكو صقر قريش قسم البساتين - شقة

465 - عمر عنوان عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6060 ورقم قيد 29877    محل رئيسى  عن جيم, بجهة محافظة القاهرة اول ش الصرف الصحي

Page 39 of 75 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

فروع الفراد

1 - صيدليه الدكتور  احمد جمال الدين  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   5150 ورقم قيد   12604  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 488 شارع البولقية  الشيخ رمضان مكرر ناصية 

شارع الترعة البولقيه شبرا - نشاط / صيدلية - السم التجارى / احمد جمال الدين - راس المال/ 10000

2 - تامر احمد محمود عبد الحافظ  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   5246 ورقم قيد   26406  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها (  بجهة محافظة القاهرة اضافة الفرع الكائن فى / 

13 ش العزيز بال

3 - صيدليه الدكتوره سميره  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   5275 ورقم قيد   29167  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة القاهرة 7 ش العشرين من ش احمد عصمت

4 - بقاله صلح الدين  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   5319 ورقم قيد   13955  محل فرعى  عن اضافة 

نشاط بقاله  بجهة محافظة القاهرة 93 ش الخليل ابراهيم من ش احمد عصمت

5 - محمد حسن حسين خليل  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   5288 ورقم قيد   23550  محل فرعى  عن 

مصنع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها(  بجهة محافظة القاهرة 12 ش شفيق غبر مكتب 

بى بالدور الرضى

6 - احمد فاروق حسن على  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   5358 ورقم قيد   11279  محل فرعى  عن 

حذف نشاط/ الستيراد والتصدير  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 عقار 141 هـ شارع اللسلكى المعادى الجديده

7 - هانى كمال محمد على  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   5493 ورقم قيد   29138  محل فرعى  عن 

ورشه اثاث منزلى و ديكور  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /10ش التروللى بجوار مخزن رضا الشورى

8 - عادل معبد حسين جوده  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   5525 ورقم قيد   20742  محل فرعى  عن 

مخبز بلدى نصف الى ملدن بموجب شهادة اتحاد الصناعات  بجهة محافظة القاهرة اضلفة فرع بالعنوان / 10 ش 

التحرير من ش زغلول قلينى

9 - محمد محمود حسن عبد السميع  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   5543 ورقم قيد   28377  محل فرعى  

عن تجارة الملبس جمله دون الملبس العسكرية واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة مكتب بالدور الرابع رقم 4 

بالعقار رقم 41 شارع السبع قاعات البحريه

10 - اسلم تهامى قرنى احمد  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   5565 ورقم قيد   26413  محل فرعى  عن 

بيع اكسسوار محمول  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / قطعة 5/4 كشك مول كرنفال الحي 2 التجمع 

الخامس

11 - طارق عبدالنبى جاد العلكى  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   5577 ورقم قيد   29622  محل فرعى  

عن صيدلية عامة  بجهة محافظة القاهرة الدرب الحمر 335 شارع بورسعيد

12 - طارق عبدالنبى جاد العلكى  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   5577 ورقم قيد   29622  محل فرعى  

عن صيدلية عامة  بجهة محافظة سوهاج تعديل عنوان المحل الرئيسى بجعله برديس شارع التحرير ملك عمر جاد 

احمد

13 - عباس حلمي علي محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   5643 ورقم قيد   9262  محل فرعى  عن 

تجارة شنط جملة  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / القطعة 11 من تقسيم ارض مقلب التنظيم المنطقة 

الصناعية العباسية

14 - نورا فرج عبد الحفيظ عبيد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   5657 ورقم قيد   27451  محل فرعى  

عن اضافه / ورشه نجاره لتصنيع الثاث  بجهة محافظة القاهرة 9 ش العجارمه من ش بين المزارع

15 - معرض فرماوى للثاث  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   5708 ورقم قيد   28312  محل فرعى  عن  

اضافة نشاط / معرض اثاث  بجهة محافظة القاهرة 518 شارع بور سعيد - محل  / السم التجارى - معرض فرماوى 

للثاث / اسم تاجر - عائشة  ناجى سيد فرماوى  / راس المال - 100000 مائة الف جنية / نشاط - معرض اثاث

16 - مى خالد على سيد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5803 ورقم قيد   26514  محل فرعى  عن 

استيراد ) فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 ( وتوريدات عموميه  بجهة محافظة القاهرة العقار 

رقم81 شارع9 الدور الرضى محل رقم1
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17 - احمد محمد ابراهيم احمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   5906 ورقم قيد   29696  محل فرعى  

عن تجارة الوميتال  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ ش المعهد الزهرى من ش الخمسين- حوض 

برجالى سابقا )محل(

18 - احمد سيد احمد سليمان  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   5913 ورقم قيد   29778  محل فرعى  عن 

اضاف/ صيانه المسطحات الخضراء  بجهة محافظة القاهرة 34 شارع الشيخ احمد ابراهيم - تقسيم مصر الجديدة 861 

أ عبارة عن فيل دوبلكس الدور الول شقة رقم 4 والدور الثاني رقم 6 مقام علي قطعة الرض رقم 7 - النزهة - 

القاهرة

19 - احمد سيد احمد سليمان  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   5913 ورقم قيد   29778  محل فرعى  عن 

اضاف/ صيانه المسطحات الخضراء  بجهة محافظة الجيزة اصبح العقار رقم 46 شارع 45 مدينة التحرير قسم امبابه

20 - رشا امين حسن محمود  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   5946 ورقم قيد   2793  محل فرعى  عن  

صيانة وتركيب اسانسيرات  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2ش الفيوم- شقة17

21 - ماجد موريس بسالى سلمون  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   5961 ورقم قيد   22394  محل فرعى  

عن ورشه تقطيع اكياس بلستيك وتوكيلت تجارية ومصنع أكياس بلستيك  بجهة محافظة القاهرة 40 منطقة الخدمات 

المركزية الدور الثانى- مصنع

22 - فايزة احمد خليل مطر  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   5968 ورقم قيد   23652  محل فرعى  عن 

اضافة / التوريدات العمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن  بجهة محافظة القاهرة 5أ ش شاهين 

ميدان النعام

23 - هلل مدحت طه عبد المجيد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   5934 ورقم قيد   29340  محل فرعى  

عن تجارة احذيه جمله  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 5 شارع المنجدين - الغورية
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قيود الشركات

1 - رضا عطيه محمد وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

5168 ورقم قيد  29403    مركز عام  عن التوريدات العمومية دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية 

والعلن  بجهة محافظة القاهرة 24 الجندى - حدايق حلوان

2 - سيد محمد عبدالراضى محمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    5240 ورقم قيد  29443    مركز عام  عن القيام باعمال توريدات وصيانه معدات اللحام  بجهة 

محافظة القاهرة رقم 49 ؛ 50 مجمع الحرفيين - زهراء المعادى

3 - كامل احمد عبدالحميد وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

5253 ورقم قيد  29453    مركز عام  عن تجارة ادوات مدرسيه ومكتبيه ولعب اطفال  بجهة محافظة القاهرة 

8 ش سيف الدين المهرانى - الفجاله

4 - شركة هانى شرف وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

5332 ورقم قيد  29498    مركز عام  عن  القيام باعمال التطوير العقارى والتسويق العقارى  بجهة محافظة 

) d-1-1-d-1-2 ( القاهرة مبنى اجورا مول - الدور الول - الوحده رقم

5 - فيصل عبدا وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

5334 ورقم قيد  29500    مركز عام  عن تقطيع وجلى الرخام  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 20 

بالمنطقه الصناعيه بشق التعبان - طرة

6 - احمد حسنى و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    5399 

ورقم قيد  29527    مركز عام  عن مقاولت عموميه و توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و 

مواد الدعايه و العلن (  بجهة محافظة القاهرة المنطقه التاسعه قطعه 1 بلوك 5 خلف مدرسه المنهل بالدور 

الثالث شقه

7 - محمد محمود وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    5404 

ورقم قيد  29531    مركز عام  عن تجارة الجهزة الطبية والبيطرية ومعدات المعامل ومستلزماتها والكواشف 

المعملية , التجهيزات الطبية والمعملية ,)  دون التصنيع (  و تجميع الجهزة الطبية ومستلزماتها , اعمال 

الصلح والصيانة للجهزة الطبية والمعملية والعلمية , والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية ) دون 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون الدعاية والعلن (  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 28 بالمنطقة 100 فدان 

الروبيكى - الدور الول - غرفة

8 - محمد عبدالحميد احمد وشركاة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    5465 ورقم قيد  29571    مركز عام  عن انشاء وادارة وتشغيل مراكز الشعه وانشاء وادارة 

وتشغيل معامل التحاليل وانشاء وادارة وتشغيل المستشفيات  بجهة محافظة القاهرة 46 ش منصور - الدور الول 

فوق الرضى والميزانين امام محطه المترو -

9 - عمر محمد حسام الدين و شريكته شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

5472 ورقم قيد  29576    مركز عام  عن تنظيم و اعداد و تجهيز المعارض و المؤتمرات بموجب موافقه 

امنيه رقم 63 لسنه 2022  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18 أ عمارات العبور بالدور التاسع شقه رقم 4

10 - عباده جروب عنهم احمد مصطفى على عباده وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    5478 ورقم قيد  29579    مركز عام  عن تجارة مستلزمات احذية  بجهة 

محافظة القاهرة 13 شارع الجنزورى - العباسية - الدور الثالث - شقة رقم 7

11 - عباس كمال حسن على و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    5530 ورقم قيد  29602    مركز عام  عن ورشه تركيب و تجميع استانلس بكافه انواعه و تركيباته 

المختلفه لتجهيزات الفندقيه  و المطاعم  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش ترعه الجبلوى تقسيم المصرى 

ابو صير الدور الرضى
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12 - عصام نصرالدين شبيب وشركاه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    5576 ورقم قيد  29621    مركز عام  عن التوريدات العموميه والتصدير والتوكيلت التجاريه 

والمقاولت المتكامله بما يشملها من العمال التكميليه التخصصيه والعمال الكهروميكانيكيه واعمال تشغيل 

وصيانه المبانى  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 4 بالدور الثانى بالعقار رقم 68 شارع محمد مقلد - المنطقه 

الثامنه -

13 - احمد جلل احمد الخياط وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    5581 ورقم قيد  29624    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية البيطرية والمستلزمات الطبية 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية والغذية الخاصة ومستحضرات التجميل والمطهرات واللبان واغذية 

الطفال والجهزة الطبية والمستخلصات والعشاب والزيوت الطبيه والعبوات البلستيكية والدوائية وتصنيع كل 

ذلك وتوزيع الدوية البشرية لدي الغير  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 63 ش المقريزي شقة رقم 35

14 - شركة احمد عبدالقادر وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

5590 ورقم قيد  29628    مركز عام  عن  تجميل وتجهيز العرائس وتصفيف الشعر  بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 30 ش احمد مختار حجازى المنيل - محل

15 - ورثه اسماء اسماعيل على عنهم ياسر السيد محمد وشريكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    5605 ورقم قيد  29636    مركز عام  عن ممارسه اعمال البقاله التموينيه  

بجهة محافظة القاهرة 14 ش سلمه محمد متفرع من شارع شعراوى - المعصرة المحطه

16 - اسماعيل عيد وشريكه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

5622 ورقم قيد  29643    مركز عام  عن التوريدات العامه للجهات الحكوميه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع الحمزيه الصغيره القربيه -

17 - شركه زياد ابراهيم و شركاه شركة  رأس مالها 19,500.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

5701 ورقم قيد  29681    مركز عام  عن اداره و تشغيل مطاعم الكلت السريعه و التوريدات العموميه ) 

فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن (  بجهة محافظة القاهرة 17 مركز الخدمات مول 

بنفسج 2

18 - على محمود على و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

5749 ورقم قيد  29706    مركز عام  عن مشتل لبيع الزهور و النباتات  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 

3100138جزيره الزمالك امام السفاره  اللمانيه

19 - احمد عاطف ابوليلة وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

5823 ورقم قيد  29738    مركز عام  عن  تصنيع الكراسى بموجب شهادة اتحاد الصناعات  بجهة محافظة 

القاهرة 19 عزبة العمده - الدور الول والبدروم

20 - عبدالرحمن عادل و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

5912 ورقم قيد  29777    مركز عام  عن المقاولت العامه واعمال الطرق و التوريدات العموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن ( توريدات الخضار و الفاكهه و المواد الغذائيه و الغذيه بجميع 

اصنافها  بجهة محافظة القاهرة 12 اسكان الجامعه المريكيه منطقه 51 المستثمرين الجنوبيين التجمع الخامس

21 - شركة مني ابراهيم حلمي محمد جاد وشركائها شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    5966 ورقم قيد  29809    مركز عام  عن ادارة مطاعم وكافيتريات  بجهة 

محافظة القاهرة محل بالدور الرضي بالمول التجاري كود وان المقام علي قطعه ارض رقم 110 بالقطاع الول 

بمركز المدينة التجمع
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فروع الشركات

1 - شركه تي بلس للستيراد والتصدير والتوريدات العموميه   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    5505 

ورقم قيد   29590   فرعى  عن  الستيراد فيماعدا  الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 -- والتوريدات 

العموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته  بجهة محافظة القاهرة 11شارع عباد الرحمن متفرع من 

متولى الشعراوى -بملك// مهدى عبدالمعبود مهدى متولى

2 - طارق عطيه الجوهرى وشركاه   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    5505 ورقم قيد   29590   

فرعى  عن  الستيراد فيماعدا  الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 -- والتوريدات العموميه فيما عدا 

توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته  بجهة محافظة القاهرة 11شارع عباد الرحمن متفرع من متولى الشعراوى -

بملك// مهدى عبدالمعبود مهدى متولى

3 - شركه تي بلس للستيراد والتصدير والتوريدات العموميه   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    5505 

ورقم قيد   29590   فرعى  عن  الستيراد فيماعدا  الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 -- والتوريدات 

العموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته  بجهة محافظة الغربية 18 شارع حافظ وهبى ارض شركه 

الدخان

4 - طارق عطيه الجوهرى وشركاه   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    5505 ورقم قيد   29590   

فرعى  عن  الستيراد فيماعدا  الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 -- والتوريدات العموميه فيما عدا 

توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته  بجهة محافظة الغربية 18 شارع حافظ وهبى ارض شركه الدخان
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 محو - شطب

1 - سامى حسن حامد سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   7027 قيد فى 29-08-2013 برقم ايداع  2654 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

2 - محمد كرم على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10726 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع  3413 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة و بذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

3 - اصبح  معرض سامى للدوات الصحيه و الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   11680 قيد فى 

11-11-2014 برقم ايداع  4709 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

4 - بهاء السيد متولى عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   15045 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع  3309 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

5 - السيد طارق السيد بدره  تاجر فرد سبق قيده برقم   18303 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  9808 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بناء على طلب مقدم الطلب بعد المقاصة

6 - صفاء عبدالمطلب محمد برايو  تاجر فرد سبق قيده برقم   19781 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع  

2266 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

7 - نرفانا نيازي احمد نديم حمدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22078 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

6555 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

8 - فواز يوسف مرجان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   24359 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  4001 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

9 - اشرف محمد عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20787 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  

4001 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

10 - مصطفى محمود محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   28058 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  

2505 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

11 - اصبح  محمد على متعهد نقل عمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   7682 قيد فى 25-11-2013 برقم ايداع  

3521 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

12 - عبدالنبى عبدالمعز سعداوى ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10292 قيد فى 08-07-2014 برقم ايداع  

2830 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

13 - آيةا أشرف حسين شحاته دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   578 قيد فى 04-08-2011 برقم ايداع  613 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

14 - اسلم مصطفى محمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   9104 قيد فى 26-03-2014 برقم ايداع  1226 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

15 - ابراهيم الدسوقى محمد عبد المنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12601 قيد فى 05-01-2015 برقم 

ايداع  54 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

16 - وائل يسرى رياض عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18749 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع  137 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

17 - محمد صابر عكاشة ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12106 قيد فى 03-12-2014 برقم ايداع  

5244 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

18 - احمد محمد عبد السلم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   20650 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  

3735 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب قرار من نيابه مدينه نصر 

ثانى لشؤن السره بالقضيه رقم 62 لسنه 2021

19 - عبدا محمد علي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27395 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  1271 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى
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20 - عبد الباسط حسين صبره مازن  تاجر فرد سبق قيده برقم   6709 قيد فى 27-06-2013 برقم ايداع  

2209 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

21 - سيد محمد خضرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7276 قيد فى 02-10-2013 برقم ايداع  2993 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

22 - وليد سمير ذكرى مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18088 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع  5477 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

23 - وائل عبدالكريم محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10398 قيد فى 16-07-2014 برقم ايداع  

2967 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

24 - كريم رضا محمد على المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15831 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع  

4356 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجاره وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

25 - صيدلية  دكتور ماريان جمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   24445 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع  

4139 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

26 - احمد رضا حفنى عزت ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم   27233 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

946 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

27 - قناع محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   28094 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  2566 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

28 - صموئيل للبليسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   2120 قيد فى 23-02-2012 برقم ايداع  469 وفى تاريخ  

16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

29 - خالد شوقى حامد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   1446 قيد فى 01-12-2011 برقم ايداع  1588 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى

30 - اسامة خليل عيد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   4478 قيد فى 18-11-2012 برقم ايداع  3273 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

31 - انجى ابراهيم كرم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8515 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع  446 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

32 - موسى حسن عيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14017 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع  1930 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجارى للوفاه

33 - نورهان فريد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16389 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  

1118 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

34 - اسماء اسماعيل على عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   18344 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع  

5956 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاة

35 - ندى سعيد عبد الملك حرز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   22867 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع  

1457 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

36 - فهمى ابراهيم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17043 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع  3445 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

37 - مرزق ثابت جاب ا جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   17500 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  

4335 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

38 - احمد حموده شهاب نعومه  تاجر فرد سبق قيده برقم   17587 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع  4506 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو الترك التجارة

39 - احمد محمد خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2917 قيد فى 20-05-2012 برقم ايداع  1400 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب محو ترك التجارة

40 - السمان لتجارة الدوات الكهربائية والمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   14345 قيد فى 

03-05-2015 برقم ايداع  2370 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك 

التجارة
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41 - سمير احمد محمد السيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   22988 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع  

1611 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

42 - ميلد صدقي قلدس حزقيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26191 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  7015 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

43 - كريم محمد بيومي عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   26432 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

7386 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

44 - اسامه احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10716 قيد فى 20-08-2014 برقم ايداع  3400 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

45 - حازم احمد عبدا الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18879 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  404 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

46 - صيدلية د حازم الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18879 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  404 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

47 - شريف بدرى محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   20797 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع  4034 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

48 - مايسه محمد زكريا محمد السايس  تاجر فرد سبق قيده برقم   20977 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

4417 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

49 - انس سمير السيد جلبط  تاجر فرد سبق قيده برقم   22898 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع  1496 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

50 - شادية عبد الحليم مجاهد الحفناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23624 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع  

2699 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

51 - حسين مدحت حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   2027 قيد فى 14-02-2012 برقم ايداع  357 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

52 - طارق محمد عبدالعزيز عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4373 قيد فى 06-11-2012 برقم ايداع  3151 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

53 - كريم علء الدين محمد فوزى الزمرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6712 قيد فى 01-07-2013 برقم 

ايداع  2215 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

54 - محمد احمد شوقي محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14656 قيد فى 19-05-2015 برقم ايداع  

2765 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

55 - ادريس محمد صابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17229 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  3807 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

56 - محمود جاد ابو الحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23277 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  

2102 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

57 - فؤاد عبد العزيز فراج على  تاجر فرد سبق قيده برقم   23726 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  2882 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

58 - دارين طارق للتوريدات العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم   25860 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

6475 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

59 - مصطفى على محمد محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   2949 قيد فى 22-05-2012 برقم ايداع  

1436 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

60 - عبيد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13798 قيد فى 23-03-2015 برقم ايداع  1621 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة
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61 - محمد عبدالهادى محمد لمعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22285 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  354 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

62 - علء الدين محمد السيد ابو العل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15181 قيد فى 23-06-2015 برقم 

ايداع  3489 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

63 - عادل صلح شهاب الدين الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم   22639 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع  

1039 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

64 - صفاء عمر محمود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   23631 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  2728 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

65 - مصطفى عبد الحفيظ يونس على بدر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6224 قيد فى 03-01-2018 برقم 

ايداع  17 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل بالعقار 26 أ 

ش محمد سيد احمد تقاطع  ش حيدرحلوان

66 - بيتر منير مختار جندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22752 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع  1252 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

67 - احمد عبداللطيف خلف ا عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   27301 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  

1081 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

68 - احمد عاطف فاروق مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم   8382 قيد فى 23-01-2014 برقم ايداع  282 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

69 - نادى محمد نادى محمد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13611 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع  

1346 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة
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رأس المال

1 - وليد لصيانه السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   23168 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع   1934 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - حنان الورداني محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   23507 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع   2496 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

3 - فتوح جمعه ابوالفتوح محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   29314 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

5008 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - محمد ابو بكر صابر صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   29405 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   5170 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

5 - رضا حسنى عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24249 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع   

3821 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - عرفه عمر رمضان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   23045 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع   1697 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - مايكل رفعت غبر شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   29273 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع   4932 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - مينا ادور جرجس منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   18024 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع   5362 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - عماد محمد ابراهيم نظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   10985 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع   3752 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - حنان جورج بشارة سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   24760 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع   4674 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - سعيد عدلي عطيه ا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   24934 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع   

4938 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - احمد صلح الدين على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   10889 قيد فى 04-09-2014 برقم ايداع   

3637 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

13 - ورشه فريد للفوانيس والهدايا تاجر فرد سبق قيده برقم   19588 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع   

1813 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - بدر للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم   25092 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع   5188 فى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - ملك ماهر مترى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   28971 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   4381 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمود رجب سلمه محمود حربي تاجر فرد سبق قيده برقم   416 قيد فى 12-07-2011 برقم ايداع   

437 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

17 - محمد غريب امام جاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19174 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع   981 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - وائل محمد على محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   10856 قيد فى 02-09-2014 برقم ايداع   

3593 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000,000.000

19 - بدر محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   14813 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع   2981 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - حمدى عبدالعظيم اسماعيل عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   4461 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع   

3254 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

21 - مؤسسه حسن لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   20202 قيد فى 19-07-2020 برقم 

ايداع   2953 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - ورشة فرماوي للثاث والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم   28312 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

3029 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - هانى كمال محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   29138 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   4676 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - المير التهامى حسن حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم   1518 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع   1673 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

25 - يوسف جرجس مرقس سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   24919 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع   4918 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - هند نادى خلف قط تاجر فرد سبق قيده برقم   29557 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   5446 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - هاني سعيد احمد ابو ليله تاجر فرد سبق قيده برقم   29475 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   5291 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - احمد محمد حمدان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13213 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع   848 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - بفنوتى هانى فتحى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   20042 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع   2676 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - جزارة الدهان تاجر فرد سبق قيده برقم   22574 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع   929 فى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

31 - كريم محمد عبدالكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22584 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع   946 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - صبري عبدالحكم سالم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   25211 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع   

5406 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - ربيع حسن حافظ السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   28303 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع   3010 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

34 - سامح جرجس بطرس حنين تاجر فرد سبق قيده برقم   5261 قيد فى 03-02-2013 برقم ايداع   369 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

35 - هبه احمد محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   16668 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع   1603 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - احمد محمد ابو العل طه عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   25549 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   

5970 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - فكتور لوندي شحاته خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   13432 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع   1132 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

38 - ساره اسامه ابراهيم عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   12843 قيد فى 20-01-2015 برقم ايداع   

358 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

39 - علي بخيت ناجي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23125 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع   1841 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - محمد حسن محمد كمال الدين محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم   29177 قيد فى 06-07-2022 برقم 

ايداع   4740 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

41 - علء مجدي عرفة محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   9692 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع   

2030 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

42 - حسين احمد كمال الدين حسين حرفوش تاجر فرد سبق قيده برقم   14780 قيد فى 27-05-2015 برقم 

ايداع   2941 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - محمد عبد المجيد خيامى عارف تاجر فرد سبق قيده برقم   29691 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع   

5724 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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44 - البان عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   21695 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع   5722 فى تاريخ  

28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - رشا امين حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   2793 قيد فى 07-05-2012 برقم ايداع   1261 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

46 - محمد عيد قرني امين تاجر فرد سبق قيده برقم   10621 قيد فى 13-08-2014 برقم ايداع   3272 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - عبيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15914 قيد فى 24-08-2015 برقم ايداع   4454 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - صيدليه الدكتور  احمد جمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    12604 قيد فى 05-01-2015 برقم ايداع    

58 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 488 شارع 

البولقية  الشيخ رمضان مكرر ناصية شارع الترعة البولقيه شبرا - نشاط / صيدلية - السم التجارى / احمد 

جمال الدين - راس المال/ 10000

2 - السيد طارق السيد بدره تاجر فرد سبق قيده برقم    18303 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    9808 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 29 ش اسماعيل القبانى من ش الطيران

3 - السيد طارق السيد بدره تاجر فرد سبق قيده برقم    18303 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    9808 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء القيد بناحيه /مدينه نصر-29ش0 

اسماعيل القبانى -من0ش0 الطيران -محل بالدور الرضى

4 - احلم عبد الشكور حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20006 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    

2623 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 38 ش نور المحمدى

5 - ميشيل مكرم بشاى عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    23745 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    

1921 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 12 محمد 

فوزى شقة رقم 1 بالدور الرضى

6 - السبكي للمقاولت والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم    24030 قيد فى 27-06-2021 برقم 

ايداع    3409 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ شقة رقم10 

بالدور الثانى بالعقار رقم20 شارع أحمد عمر الحلمية

7 - محمد ابو بكر صابر صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    29405 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

5170 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 2/9 شارع الجزائر 

الشطر العاشر المعادى الجديده شمال المدخل محل رقم 24 و 25

8 - تعديل السم التجاري ليصبح مؤسسة عاشور لعمال الفراشة تاجر فرد سبق قيده برقم    83 قيد فى 

30-05-2011 برقم ايداع    86 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 

/ العقار 92 فيل الياسمين 7 التجمع الول

9 - رنيا فايز عبد السيد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    29336 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

5053 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 6 ش ابو شعير من ترعه 

الجبل غرفه بالشقه

10 - مدحت يوسف حنا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    23155 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    1897 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المركز الرئيسى ليصبح / 

33 ش صعب صالح من ش يعقوب بطرس

11 - تامر احمد محمود عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    26406 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

7346 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة الفرع الكائن فى / 13 ش 

العزيز بال

12 - محمد عبد الوهاب عبد الفتاح ابراهيم مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم    16872 قيد فى 2019-06-13 

برقم ايداع    1998 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح شقه بالعقار رقم 18 ش 71

13 - بيشوي ممدوح غطاس بحيره تاجر فرد سبق قيده برقم    25977 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

6656 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح 15 ش 

الظافر ارض ايوب

14 - سميره صديق حسان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29167 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

4724 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 ش العشرين من ش احمد 

عصمت
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15 - محمد سعيد صادق حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    3176 قيد فى 19-06-2012 برقم ايداع    1707 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح رئيسي اخر بالعنوان / جلكسي 

مول مدينة الشروق دور ارضي محل G17 بنشاط / بيع مشويات - برأس مال مائة الف جنيه - بسمة تجارية / 

الشروق للمشويات

16 - بقالة صلح الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    13955 قيد فى 05-04-2015 برقم ايداع    1842 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 93 ش الخليل ابراهيم من ش احمد عصمت

17 - مصطفى ابراهيم مرسى حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    22241 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 17 شارع 

1 متفرع من منشية التحرير

18 - محمد حسن حسين خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    23550 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع    2581 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش شفيق غبر مكتب بى بالدور 

الرضى

19 - احمد فاروق حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    11279 قيد فى 09-10-2014 برقم ايداع    4144 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 عقار 141 هـ شارع 

اللسلكى المعادى الجديده

20 - ورشه فريد للفوانيس والهدايا تاجر فرد سبق قيده برقم    19588 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع    

1813 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / ش عربى 

سليم من ش مؤسسه الزكاه - كفر الباشا

21 - ابانوب سامى بشرى ابواليمين تاجر فرد سبق قيده برقم    21215 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع    

4838 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /محل 

بالعقار رقم 142 سور المترو ش منصور حلوان قسم حلون

22 - العدل لتوريد وتوزيع الدوات المنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم    21390 قيد فى 15-03-2022 برقم 

ايداع    1911 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / ق 8013 عقار 

22 الحى السابع الهضبه الوسطى المقطم مع الغاءه كمقر رئيسي

23 - العدل لتوريد وتوزيع الدوات المنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم    21390 قيد فى 15-10-2020 برقم 

ايداع    5133 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه رقم 2 ع 

54 مربع 25 الحى الثانى مع الغاءه كفرع

24 - العدل لتوريد وتوزيع الدوات المنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم    21390 قيد فى 15-10-2020 برقم 

ايداع    5133 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / ق 8013 عقار 

رقم 22 الحى السابع الهضبه الوسطى المقطم مع الغاءه كمقر رئيسي

25 - هبة جمال احمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    26361 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    7277 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / محل رقم 1 الدور 

الرضى عماره 14/8 المجاورةالولى - الحى الول الشيخ الزايد

26 - احمد عبدالرحمن حسن طه تاجر فرد سبق قيده برقم    20837 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع    

4116 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المرج - شارع طلمبات الخزان 

كفر الشرفا - النشاط / مصنع ملبس جاهزة  السم التجارى / احمد عبدالرحمن حسن طه - السم التاجر -  احمد 

عبدالرحمن حسن طه - راس المال / 100000

27 - كريم محمد بدر الصفدى تاجر فرد سبق قيده برقم    24593 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    4375 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح B/2 مشروع ليك يارد بخليج هايسندا ك 

124 الساحل الشمالى ملك شركه اكس بلش

28 - روماني اسحاق عزيز جرجاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    26316 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

7200 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطأ الوارد بالسجل 

ليصبح الجماليه عقار 6 ش الجبرتي منشأة ناصر ارضي ورشه
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29 - أحمد عبدالعظيم محمود عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    29111 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

4639 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 7

ش النمر متفرع من الطريق البطئ ميت حلفا

30 - مصطفى رمضان ابو هريره احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19892 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    

2456 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنون / ق 26 

عقار 4 محل 8 مول الصباح العاشر من العاشر

31 - اباظه لتقسيم الراضي والتاجير تاجر فرد سبق قيده برقم    20966 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

4395 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب) 

p03 ( الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 ش عباس العقاد

32 - هانى كمال محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    29138 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    4676 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان /10ش التروللى 

بجوار مخزن رضا الشورى

33 - عادل معبد حسين جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    20742 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    3919 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضلفة فرع بالعنوان / 10 ش التحرير 

من ش زغلول قلينى

34 - سمير سعد كامل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    27189 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    865 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 1370 صلح الدين تقسيم شركه 

النصر

35 - محمد محمود حسن عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم    28377 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    

3151 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 41 شارع السبع قاعات 

البحريه داخل ممر الجماليه الدور الرضى محل رقم 5

36 - محمد محمود حسن عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم    28377 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    

3151 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب بالدور الرابع رقم 4 بالعقار 

رقم 41 شارع السبع قاعات البحريه

37 - تعديل السم التجارى / ابو الدهب للمقاولت والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم    21966 قيد 

فى 10-12-2020 برقم ايداع    6298 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

ش مسجد الحصرى -الشيخ عتمان

38 - تعديل السم التجارى / ابو الدهب للمقاولت والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم    21966 قيد 

فى 10-12-2020 برقم ايداع    6298 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

ش مسجد الحصرى - الشيخ عتمان

39 - وليد محمد محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    25474 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    5837 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحلوات

40 - اسلم تهامى قرنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26413 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    7359 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / قطعة 5/4 كشك 

مول كرنفال الحي 2 التجمع الخامس

41 - عباس حلمي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9262 قيد فى 10-04-2014 برقم ايداع    1443 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / القطعة 11 من 

تقسيم ارض مقلب التنظيم المنطقة الصناعية العباسية

42 - احمد ابراهيم ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    23394 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

2298 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 7 ش تنظيم النصر

43 - نصر محمد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    25618 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

6086 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى / 59 ش مصر 

حلوان الزراعى دار السلم
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44 - رائد محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25620 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

6088 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / الى 6 ش محمد 

خلف عزبه خير ا البساتين

45 - نورا فرج عبد الحفيظ عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    27451 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

1366 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 ش العجارمه من ش بين 

المزارع

46 - فايق يوسف وهبه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    14264 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع    2265 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2ش ال 100 ارض ابو رجيله 

النزهه 2

47 - ربيع حسن حافظ السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28303 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    3010 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم3 شارع عبدا الرفاعى من 

شارع مؤسسة الزكاة - محل

48 - ورشة فرماوي للثاث والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم    28312 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

3029 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 518 شارع بور سعيد - محل  / 

السم التجارى - معرض فرماوى للثاث / اسم تاجر - عائشة  ناجى سيد فرماوى  / راس المال - 100000 

مائة الف جنية / نشاط - معرض اثاث

49 - مى عادل فوزى شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم    2816 قيد فى 09-05-2012 برقم ايداع    1290 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب بالدور 

الول علوي قطعه 64 و 65 الحي الثاني

50 - على سمره لتصنيع المفروشات و الستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    21535 قيد فى 

28-10-2020 برقم ايداع    5412 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 53 

برج العمده ش عبدالمنعم رياض متفرع من ترعه السواحل -

51 - زياد احمد عبدا طاهر ) شحته زكي جرجس ( تاجر فرد سبق قيده برقم    26211 قيد فى 

28-11-2021 برقم ايداع    7037 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المقر الرئسى ليصبح / 21 شارع مؤسسة الزكاه عماره الحاج عمر مجد

52 - اسلم رمضان عبد الحليم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    28250 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

2899 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 19 شارع 

مختار عبد العزيز

53 - وليد نادى حنا تكل تاجر فرد سبق قيده برقم    25593 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    6042 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شارع انجه هانم - شقة 

رقم 1 الدور الول بعد الرضى

54 - مى خالد على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    26514 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    7512 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ العقار رقم81 

شارع9 الدور الرضى محل رقم1

55 - يصبح  سعود سليم مبارك عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    13983 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع    

1883 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعيل العنوان ليصبح /  33 أ ش 

خسرو باشا شقة بالدور الرضي

56 - هانى مصطفى كامل حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    18561 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

6368 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ محل رقم6 العقار رقم71 

حى1 مجاورة1

57 - محمد رمضان محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25482 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

5852 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 3 ش سليم عبده العباسية 

) 30 ش السرجانى سابقا (

58 - اسامة انسي وليم جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    26396 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    7334 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / اول شارع المطبعه البرهانيه
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59 - هانى شحاته غايس اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم    28369 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    

3140 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 8 ش 

حفني انيس الزرايب م ناصر - محل رقم 1 الدور الرضي

60 - احمد محمد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29696 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    5733 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ ش المعهد 

الزهرى من ش الخمسين- حوض برجالى سابقا )محل(

61 - رشا امين حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    2793 قيد فى 07-05-2012 برقم ايداع    1261 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2ش الفيوم- 

شقة17

62 - ماجد موريس بسالى سلمون تاجر فرد سبق قيده برقم    22394 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    

563 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 40 

منطقة الخدمات المركزية الدور الثانى- مصنع

63 - فايزة احمد خليل مطر تاجر فرد سبق قيده برقم    23652 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع    1760 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 5أ ش 

شاهين ميدان النعام

64 - هلل مدحت طه عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29340 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

5057 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 5 شارع 

المنجدين - الغورية

65 - مصطفى عبد الحفيظ يونس على بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    6224 قيد فى 14-05-2013 برقم 

ايداع    1592 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / محل بالعقار 26 أ ش محمد سيد احمد تقاطع  ش حيدر

66 - رمضان فتحى حسن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    11868 قيد فى 20-11-2014 برقم ايداع    4935 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 2 ش ابراهيم 

الرفاعي المنطقه الثامنه مدينة نصر اول محل

67 - انجي الفي كامل غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    9558 قيد فى 07-05-2014 برقم ايداع    1867 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 40, 41 تقسيم العاملين بحى البساتين و 

دار السلم - زهراء المعادى

68 - عبيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15914 قيد فى 24-08-2015 برقم ايداع    4454 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 10 شارع الهدى المحمدى من 

احمد عرابى

69 - رانيا فرج احمد العرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    29216 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع    

4827 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 1 ش الثوره 

من حسانين دسوقي حدائق المعادي
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النشاط

1 - ناصر محمود عبد الباسط درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  17975 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    

5254وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ تصنيع أثاث وكبس الواح الميلمين )

بموجب شهاده من اتحاد الصناعات(

2 - السيد طارق السيد بدره تاجر فرد سبق قيده برقم  18303 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    9808وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مطحن بن ومشروبات " والغاء ما دون 

ذلك

3 - عمرو عصام محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  18554 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع    6354

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة مستلزمات كهرباء بانواعها وتصنيعها 

لدى الغير

4 - احلم عبد الشكور حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20006 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    

2623وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تفصيل ملبس

5 - فتوح جمعه ابوالفتوح محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  29314 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

5008وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد

6 - محمد جمال احمد محمد عبدالراضي تاجر فرد سبق قيده برقم  28662 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    

3776وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تحضير وبيع مأكولت

7 - تعديل السم التجارى ليصبح / بيوتى سنتر واتيليه حسنة تاجر فرد سبق قيده برقم  11767 قيد فى 

17-11-2014 برقم ايداع    4816وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيوتى 

سنتر دون اجراء العمليات الجراحيه

8 - اسلم عادل حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  14792 قيد فى 28-05-2015 برقم ايداع    2955وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع منظفات

9 - عماد محمد ابراهيم نظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10985 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    3752وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير والستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 

والفقرة 36 من المجموعه 6 (

10 - سعيد عدلي عطيه ا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  24934 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

4938وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشة اثاث وموبيليا

11 - خاطر جمال ذكى على تاجر فرد سبق قيده برقم  28180 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    2742وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / خدمات تصوير فيديو

12 - احمد لطفى محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  7582 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع    3392وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / الستيراد

13 - سمر سيد توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22448 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    666وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

14 - احمد محمد عواض عبد الجواد على تاجر فرد سبق قيده برقم  24579 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    

4355وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / تصدير

15 - محمود رجب سلمه محمود حربي تاجر فرد سبق قيده برقم  416 قيد فى 12-07-2011 برقم ايداع    

437وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع تعبئة وتغليف المواد الغذائية

16 - باسم وصفى دميان بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  6720 قيد فى 03-07-2013 برقم ايداع    2227وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

مجموعه 6 (

17 - محمد ماجد عبد الرحمن محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  9465 قيد فى 29-04-2014 برقم ايداع    

1702وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تصدير قطع غيار سيارات 

وخدمات النقل داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود المصرح به قانونا

18 - محمد غريب امام جاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19174 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    981

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /التسويق العقارى
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19 - حسين علي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28198 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    2786وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريد خضار وفاكهه

20 - ديب عبدالحميد عبدا عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  24859 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    

4835وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / المقاولت العامه

21 - عماد محمد ابراهيم نظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10985 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    3752

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التصدير والستيراد ) فيما عدا 

المجموعه 19 من الفقرة 36 من المجموعه 6 (

22 - احمد محمد عبد الحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23144 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    1874

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله ( ومستلزمات زراعيه

23 - احمد ابوسريع سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29436 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    5229

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع مستلزمات ديكور

24 - احمد سيد فايز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  21682 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    5704وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات لحوم

25 - فاطمه احمد عمار شرموخ تاجر فرد سبق قيده برقم  22615 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    1005

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / تسويق عقارى

26 - اسلم محمد عثمان حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  17788 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع    4911

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط\ توكيلت وتوريدات بحريه وتجارة اغذيه 

وتوريد للمراكب

27 - حسين علي محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  19010 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    662وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصنيع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه و 

اكسسوارتها

28 - رمضان مقبول سيد مقبول تاجر فرد سبق قيده برقم  19594 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع    1826

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح حفر وتطهير وتكسير الطرق والحاجز 

الخرساني وتاجير المعدات

29 - بهاء رؤوف ينى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  29077 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    4586وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و 

مواد الدعايه و العلن (

30 - هانى على قرنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  17157 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع    3685وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

31 - تعديل السم التجارى / ابو الدهب للمقاولت والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  21966 قيد فى 

10-12-2020 برقم ايداع    6298وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / 

المقاولت والتوريدات العمومية

32 - تامر محمد صبحي حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  24935 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    4939

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصدير جميع البضائع والمنتجات

33 - وليد محمد محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  25474 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    5837وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصنيع منتجات اللبان

34 - ياسر عبدالحافظ محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  14202 قيد فى 23-04-2015 برقم ايداع    

2185وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط انشاءات مباني

35 - احمد محمد حمدان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13213 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع    848وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة 

ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(
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36 - اسلم محمد عثمان حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  17788 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع    4911

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /اشغال بحريه ) ازلة مخلفات السفن وتموين 

السفن وصيانه واصلح السفن وتقديم خدمات الشحن والتفريغ البضائع (  فالحدود المصرح به قانون و بعد 

الحصول على التراخيص الزمة

37 - بفنوتى هانى فتحى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  20042 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    2676

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير والستيراد ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (

38 - نصر محمد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  25618 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    6086

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع وتجارة الشنط بموجب شهادة 

اتحاد الصناعات

39 - رائد محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25620 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    6088

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح / تصنيع وتجارة الشنط بموجب 

شهادة اتحاد الصناعات

40 - نورا فرج عبد الحفيظ عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27451 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    1366

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / ورشه نجاره لتصنيع الثاث

41 - مينا شفيق فارس عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  27561 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    1586

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية دون الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون الدعاية والعلن

42 - عبد الوهاب مرزوق مبروك عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26095 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

6859وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  /

43 - عبد الرحمن طارق محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  26195 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

7019وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة )مطابخ( والمقاولت

44 - ربيع حسن حافظ السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28303 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    3010وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ تجارة توكتوك وموتوسيكل وترويسكل

45 - ورشة فرماوي للثاث والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  28312 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

3029وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / معرض اثاث

46 - هبه احمد محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16668 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع    1603

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / المقاولت العمومية

47 - احمد محمد ابو العل طه عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  25549 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

5970وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / معرض تجارة موتوسيكلت

48 - مى خالد على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26514 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    7512وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ تقديم المشروبات والمأكولت )مطعم(

49 - حسين عبدالرحمن احمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  28821 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

4074وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادارة مطاعم وكافتريات وكافيهات

50 - محمد صابر امام السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15258 قيد فى 01-07-2015 برقم ايداع    3596وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات 

الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله

51 - عماد صلح محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26285 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    7148

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / بيع وتجارة المنتجات الجلدية والخشبية

52 - شعبان عبدالحميد عباس كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  6485 قيد فى 09-06-2013 برقم ايداع    1929

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العمومية وتجارة الخردة 

ومخلفات الخرسانات والسفلت والمخلفات الزراعية دون اعادة تدويرها والجمالون

53 - يصبح  سعود سليم مبارك عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  13983 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع    

1883وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت وتوريدات عمومية 

فيما عدا مستلزمات الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله
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54 - محمود محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  22164 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع    104

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية فيما عدا مستلزمات 

الكمبيوتر والدعاية والعلن والعماله

55 - محمد احمد فؤاد فؤاد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  29729 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    

5812وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته

56 - هانى مصطفى كامل حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18561 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

6368وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ تجارة أدوات صحية

57 - احمد عبدالفتاح على فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  21555 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    5444

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التوريدات العموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

و مواد الدعايه و العلن

58 - البان عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  21695 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع    5722وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ تجميع وبيع البان بالجملة

59 - رشا امين حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  2793 قيد فى 07-05-2012 برقم ايداع    1261وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ صيانة وتركيب اسانسيرات

60 - ماجد موريس بسالى سلمون تاجر فرد سبق قيده برقم  22394 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    563

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ مصنع  أكياس بلستيك )بوجب شهاده من 

إتحاد الصناعات(

61 - رمضان فتحى حسن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11868 قيد فى 20-11-2014 برقم ايداع    4935

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم عمل موافقه امنيه برقم 270 لسنه 2022 على النشاط /

بيع وتوريد اجهزة الكمبيوتر واكسسوارتها ومستلزمتها

62 - احمد عاطف الشافعي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  28771 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

3981وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصنيع الغذيه الخاصه و المكملت الغذائيه 

لدى الغير

63 - عبيد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15914 قيد فى 24-08-2015 برقم ايداع    4454وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توزيع المواد الغذائيه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18303 وتم ايداعه بتاريخ   

18-12-2019  برقم ايداع 9,808.000 الى : البن الملكى

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23507 وتم ايداعه بتاريخ   

20-05-2021  برقم ايداع 2,496.000 الى : إضافة السمة/ محل حكاية للملبس

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29314 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2022  برقم ايداع 5,008.000 الى : اضافة السمة التجارية f.h اف . اتش للستيراد والتصدير

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10370 وتم ايداعه بتاريخ   

14-07-2014  برقم ايداع 2,932.000 الى : سمير نجيب برسوم

5 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10370 وتم ايداعه بتاريخ   

samtrac egypt 14-07-2014  برقم ايداع 2,932.000 الى : مؤسسة سامتراك ايجيبت

6 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28662 وتم ايداعه بتاريخ   

06-06-2022  برقم ايداع 3,776.000 الى : الروبي لتحضير وبيع المأكولت

7 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29336 وتم ايداعه بتاريخ   

27-07-2022  برقم ايداع 5,053.000 الى : اضافه / مودرن ليفينج

8 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   11767 وتم ايداعه بتاريخ   

17-11-2014  برقم ايداع 4,816.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / بيوتى سنتر واتيليه حسنة

9 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23155 وتم ايداعه بتاريخ   

13-04-2021  برقم ايداع 1,897.000 الى :  تعديل السمه التجارية لتصبح / الراعى الصالح للبيع الفضيات

10 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29273 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2022  برقم ايداع 4,932.000 الى : الطيار اكسبريس لخدمات الشحن

11 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10985 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-09-2014  برقم ايداع 3,752.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / المتحده للستيراد 

والتصدير

12 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14457 وتم ايداعه بتاريخ   

07-05-2015  برقم ايداع 2,510.000 الى : اصبح /العربي لعمال اللومنيوم والديكور وتوريد الوميتال

13 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14457 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2015  برقم ايداع 2,510.000 الى : //

14 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9465 وتم ايداعه بتاريخ   

29-04-2014  برقم ايداع 1,702.000 الى : اصبح /مؤسسه الهدى لتصدير قطع غيار السيارات

15 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28198 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2022  برقم ايداع 2,786.000 الى : المدينة المنورة لتوريد الخضار والفاكهه

16 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10856 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-09-2014  برقم ايداع 3,593.000 الى : أصبحت السمة/ منسا للنشاءات والمقاولت

17 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29428 وتم ايداعه 

gate بتاريخ   02-08-2022  برقم ايداع 5,214.000 الى : جيت

18 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21682 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-2020  برقم ايداع 5,704.000 الى : ل يوجد

19 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27015 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-01-2022  برقم ايداع 517.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / التقوي للمنظفات

20 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27796 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 2,006.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / جوجو

21 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29322 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2022  برقم ايداع 5,027.000 الى : اضاقة السمة التجارية نيو كابيتال
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22 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29583 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2022  برقم ايداع 5,487.000 الى : كرنفال

23 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21966 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2020  برقم ايداع 6,298.000 الى : تعديل السم التجارى / ابو الدهب للمقاولت والتوريدات 

العمومية

24 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24935 وتم ايداعه 

green hand بتاريخ   07-09-2021  برقم ايداع 4,939.000 الى : جرين هاند

25 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28086 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2022  برقم ايداع 2,553.000 الى : جلكسي لبيع الملبس

26 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13213 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2015  برقم ايداع 848.000 الى : أصبحت السمة/ الهرم للتسويق العقارى والمقاولت

27 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17094 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2019  برقم ايداع 3,553.000 الى : اضافه / كافيتريا البكريه

28 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25106 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-2021  برقم ايداع 5,217.000 الى : ا ضافة السم التجارى  ليصبح /  عماد شافعى للمقاولت 

والتوريدات

29 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26095 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-11-2021  برقم ايداع 6,859.000 الى : /

30 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26195 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2021  برقم ايداع 7,019.000 الى : ميدل ايست للتجارة والمقاولت

31 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29503 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 5,341.000 الى :  تعديل السمة التجارية لتصبح / فن الزجاج جلس ارت 

glass art

32 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29665 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 5,666.000 الى : إضافة السمة التجارية/ التوحيد للتوريدات

33 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15258 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-07-2015  برقم ايداع 3,596.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة الفارس 

للتوريدات العمومية

34 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29177 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2022  برقم ايداع 4,740.000 الى : سمايل لتوريد مواد التعبئه والتغليف

35 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29662 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 5,663.000 الى : اضافة السمة التجارية / فرست تريد للتوريدات العمومية

36 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29720 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2022  برقم ايداع 5,785.000 الى : الكيان للتسويق العقاري

37 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6485 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2013  برقم ايداع 1,929.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة المل للتوريدات العمومية 

وتجارة الخردة

38 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18561 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2019  برقم ايداع 6,368.000 الى : الغاء السمة التجارية

39 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21555 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2020  برقم ايداع 5,444.000 الى : اصبحت / النمر للتوريدات العموميه و تركيب مواسير

40 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2793 وتم ايداعه بتاريخ   

07-05-2012  برقم ايداع 1,261.000 الى : أصبحت السمة/ الخليجية لتركيب وصيانة السانسيرات

41 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19539 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2020  برقم ايداع 1,668.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / روك كافيه
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42 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15914 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2015  برقم ايداع 4,454.000 الى : اصبحت / مؤسسه الحمد لتعبئه و توزيع المواد الغذائيه

الشخاص

1 - عبد ا عماد محمود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   20354 وتم ايداعه بتاريخ  27-07-2020 برقم ايداع    

3193تم التأشير فى تاريخ   27-07-2020   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة أحمد محمد نورالدين وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    20391 قيدت فى 28-07-2020 برقم ايداع   

3261 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه بموجب عقد رقم 1490 

لسنه 2022

2 - اصبح  شركه محرم لتجاره قطع غيار السيارات ) علء الدين احمد طلعت عبد الحميد محرم وشركاه (   

شركة سبق قيدها برقم    16758 قيدت فى 23-05-2019 برقم ايداع   1782 وفى تاريخ  2022-08-03   

تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه بوجب عقد فسخ رقم 1533 لسنه 2022

3 - احمد احمد محمود احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    18552 قيدت فى 19-12-2019 برقم ايداع   

6344 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه بموجب عقد رقم 1651 

لسنه 2022

4 - ياسر محمد محمد عثمان ومحمد حسن محمد   شركة سبق قيدها برقم    25361 قيدت فى 2021-10-05 

برقم ايداع   5654 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه بموجب عقد 

فسخ مسجل محكمه برقم 1425 لسنه 2022

5 - اصبح  رمضان عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4502 قيدت فى 20-11-2012 برقم ايداع   

3303 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب عقد فسخ مسجل برقم 370 

لسنه 2022

6 - هناء فتح ا ابراهيم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    26325 قيدت فى 05-12-2021 برقم ايداع   

7219 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ برقم1765 تم فسخ الشركة 

وأستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

7 - أصبح خالد عبدالعزيز وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    14830 قيدت فى 01-06-2015 برقم ايداع   

3003 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب عقد فسخ مسجل محكمه برقم 

850 لسنه 2022
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رأس المال

1 - أصبح/ جمعة صفوت أحمد عبدالرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5623 قيدت فى 2013-03-07 

برقم ايداع    826وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  12,000,000.000

2 - أصبح ناصر فرغلى اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     427 قيدت فى 13-07-2011 برقم ايداع    

450وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

3 - محمد سمير محمد عشعش وشريكه شركة سبق قيدها برقم     25030 قيدت فى 12-09-2021 برقم ايداع    

5084وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

4 - أحمد محمد عبدالسميع وشريكة شركة سبق قيدها برقم     23862 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

3125وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

العناوين

1 - اصبح أسامة محمد عبد الخالق متولي وشريكة شركة سبق قيدها برقم     6710 قيدت فى 2013-06-27 

برقم ايداع    2210وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 40ش محمد رمزى 

بك

2 - تعديل السم التجارى لسصيح / عاطف نبيه مهنى حنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27453 قيدت فى 

27-02-2022 برقم ايداع    1371وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مركز الشركة ليصبح / 26 شارع عش النخل وكاله البلح

3 - فيصل عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29500 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    5334وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / القطعه رقم D/20 بالمنطقه الصناعيه 

بشق التعبان - طرة

4 - اصبح / عبد الرحمن حسن حسين و شريكه صهيب حسن حسين محمد شركة سبق قيدها برقم     17447 

قيدت فى 29-08-2019 برقم ايداع    4227وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اصبح / رقم 2 بالدور الرضى بالعماره رقم 151 بالحى الخامس- التجمع الخامس
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النشاط

1 - جيهان مجدى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     18880 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    405 وفى 

تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصنيع و توريد و توزيع الدقيق و مشتقاته الخاص 

بالتمثيل الغذائي و المكملت الغذائيه و انتاج و توزيع المخبوزات الخاصه بالتمثيل الغذائي و التصنيع لدى الغير و 

التوكيلت التجاريه

2 - فيكتور برنابه روفائيل منقريوس و شريكه شركة سبق قيدها برقم     27309 قيدت فى 16-02-2022 برقم 

ايداع    1096 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجاره الدوات المدرسيه و الكتب 

المدرسيه ) دون النشر و فيما عدا الكتب الدينيه و المصاحف و ف حدود المصرح به قانونا (

3 - اصبح أسامة محمد عبد الخالق متولي وشريكة شركة سبق قيدها برقم     6710 قيدت فى 2013-06-27 

برقم ايداع    2210 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ليصبح / نشاط دعاية واعلن بموجب 

موافقة امنية برقم 109 بتاريخ 13/1/2022 فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

والنتر نت بعد الحصول علل التراخيص الزمة

4 - اصبح اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن 

شركة سبق قيدها برقم     28142 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    2659 وفى تاريخ  2022-08-07    

تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تجارة السجائر والمعسلت والشيش

5 - اولد عابدين عنهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود و شريكه مصطفى محمد عابدين عبد الرحمن شركة 

سبق قيدها برقم     28142 قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    3486 وفى تاريخ  07-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح اصبح // تجارة السجائر والمعسلت والشيش

6 - أحمد عبدالحليم طه وشريكه سعيد السيد عثمان شركة سبق قيدها برقم     29204 قيدت فى 2022-07-17 

برقم ايداع    4809 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف / المقاولت العامه

7 - أحمد عبدالحليم طه وشريكه سعيد السيد عثمان شركة سبق قيدها برقم     29204 قيدت فى 2022-07-17 

برقم ايداع    4809 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه / تجاره و توزيع المنتجات 

الجلديه بمشتقاتها و انواعها

8 - محمد عادل احمد عجيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26616 قيدت فى 23-12-2021 برقم ايداع    

7711 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح/ تنظيم المعارض والحفلت والمؤتمرات 

وتصميم برامج هواتف المحمول وتدريب الكمبيوتر )الحاسب اللى( والدعاية والعلن وتوريد المطبوعات 

وتصميمات الديكور وتجارة وتوريد المستلزمات الطبية والتسويق اللكترونى والتوريدات العمومية بموجب الموافقة 

المنية برقم26 لسنة2022)فيماعدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف/ بعد الحصول على التراخيص اللزمة

9 - محمد نورالدين ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24783 قيدت فى 29-08-2021 برقم ايداع    

4713 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح/ تجارة وبيع وتوريد وتركيبجميع أنظمة 

اللومنيوم

10 - اصبح  دعاء على سيد و لبنى محمد موسى وشركاهما شركة سبق قيدها برقم     5048 قيدت فى 

15-01-2013 برقم ايداع    114 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صنع 

الكشافات بجميع انوعها , صنع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية , صنع السلك والكابلت من النحاس 

واللمونيوم والمعزولة بالبلستيك
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الكيان القانونى

1 - أحمد محمد عبدالسميع وشريكة شركة سبق قيدها برقم     23862 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

3125 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5623   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-03-2013 برقم ايداع    826 الى   أصبح/ جمعة صفوت أحمد عبدالرحمن وشركاه

2 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15776   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2015 برقم ايداع    4267 الى   اصبح / اشرف قوره و شريكته

3 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29668   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2022 برقم ايداع    5673 الى   شادى محمد السيد غندر و شركاه

4 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27453   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2022 برقم ايداع    1371 الى   تعديل السم التجارى لسصيح / عاطف نبيه مهنى حنا 

وشركاه

5 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28735   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-06-2022 برقم ايداع    3913 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / بيشوى نسيم شكرى 

حبشى وشريكه

6 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25116   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-09-2021 برقم ايداع    5233 الى   اصبح / مصطفى محمد محمود و شريكته

7 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17447   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2019 برقم ايداع    4227 الى   اصبح / عبد الرحمن حسن حسين و شريكه صهيب 

حسن حسين محمد
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الشخاص

1 - اسامه محمد عبدالخالق متولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6710   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2013 برقم ايداع   2210 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  حق الدارة والتوقيع / يكون 

التوقيع امام الجهات الحكومية والغير حكومية للشركاء منفردين او مجتمعين 0

2 - محمد عبدالموجود طة سليمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19362   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   1321 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  تعديل بند  الدارة والتوقيع /  

للشريك المتضامن محمد عبد الموجود طه سليمان منفردا وله  كافة السلطات  لتحقيق غرض الشركة وتمثيل  

الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة وله الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وحق 

الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وله حق التعامل مع 

البنوك على الحسابات الدائنة واصدار خطابات الضمان وابرام المرابحات وتفويض وتوكيل الغير فى التعامل مع 

البنوك وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت للنفس او للغير وحق كفالة الغير وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3 - محمد سعد على ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21547   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2020 برقم ايداع   5430 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2020  بــ :  حق الداره و التوقيع عن 

الشركه بحيث تصبح موكوله للشركاء مجتمعين و ليس منفردين وان تكون العمال التى تصدر منها لتحقيق 

غرض الشركه و ضمن اغراضها وبعنوانها بما فى ذلك حق تمثيل امام الجهات الحكوميه و غير الحكوميه ام 

الرهن او البيع او القروض فيجب ان تكون صادره من الشركاء مجتمعين و ليس منفردين حتى تكون نافذه

4 - كريم محمد عبدالسميع محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    23862   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2021 برقم ايداع   3125 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  اصبح حق الداره و التوقيع عن 

الشركه للشريك الثانى السيد / كريم محمد عبد السميع محمد ) منفردا (

5 - محمد نور الدين ابراهيم و شركاه  مدير و شريك بالعمل   المقيد برقم قيد    24783   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   4713 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  أصبح/ الداره و التوقيع للشريك 

الول والثانى و الثالث مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء للصول و الممتكات العقاريه و الراضى و السيارات باسم و لصالح الشركه و ابرام 

كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل كما لهم الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف فى اليداع والسحب و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و 

شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق القتراض من البنوك و الرهن و البيع 

للصول باسم و لصالح الشركة كما لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
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6 - أحمد عبدالحليم طه عبدا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29204   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2022 برقم ايداع   4809 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2022  بــ :  الداره و التوقيع للشريكين 

مجتمعين او منفردين و يباشر الشركاء و ظائفهم لمده غير محدده و يمثل الشريكين الشركه فى علقتهما مع الغير 

و هم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما حتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه و الشركاء لهم الحق فى التعامل باسم الشركه و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافه بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و 

الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان و 

بيع اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركه و ضمن 

اغراضها الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلءالشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحق قبض و دفع 

المبالغ و التوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

7 - جمعه صفوت احمد عبد الرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    5623   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2013 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  دخول//

8 - عاطف محروس رزق ا فانوس  شريك   المقيد برقم قيد    5623   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-07 

برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  خرج وأستلم كافه حقوقة

9 - سلمة صفوت احمد عبدالرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    5623   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2013 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  دخول//

10 - رمضان صفوت احمد عبدالرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    5623   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2013 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  دخول// أتفق الطراف على ان 

يكون حق الدارة والتوقيع للشركاء الثلثة وهم جمعة صفوت احمد عبدالرحمن وسلمة صفوت احمد عبدالرحمن 

ورمضان صفوت احمد عبدالرحمن مجتمعين او منفردين ولهم حق تمثيل الشركة والتوقيع امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ووزارة التربية والتعليم والهيئات والدارات التابعةت لها وكذلك هيئئة البنية التعليمية 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية )الضرائب العامة- ضرائب المبيعات- ضرائب 

القيمة المضافة- الضرائب العقارية( والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والغرفة التجارية والتحاد المصرى 

لمقاولى التشييد والبناء وجميع الموانى والمطارات والجمارك والبنوك وابرام العقود وتسليم واستلم المستندات 

الخاصة بالشركة ولهما حق الشراء للنفس اوللغير لكافة الراضى والمبانى والعقارات والسيارات واللت 

والمعدات والخامات والمهمات والمنقولت وكافة الصول بأسم الشركة ولصالحها وكذلك فتح الحسابات بأسم 

الشركة وايداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والى 

الجهات الحكومية وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات ضمان ولهما مجتمعين حق البيع لكافة انواع الراضى والعقارات والتصرف فى اصول 

الشركة بالبيع اوالرهن اوالقتراض من البنوك والكفالة الضامنية للشركات والتوقيع على عقود الرهن والقتراض 

والمعاوضة والتسهيلت الئتمانية والتأجير التمويلى ويكون لهما حق تفويض اوتوكيل الغير فى بعض اوكل ماذكر 

على ان بكون التوقيع بأسم الشركة وفى حدود غرضها ولمصلحتها

11 - اشرف فكرى عماره قوره  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15776   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2015 برقم ايداع   4267 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع ليصبح 

على النحو التالى  يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام جميع الجهات الرسميه للسيد / اشرف فكرى عماره 

قوره وللسيده / نيفين احمد فايز ابراهيم منصور مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم كذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك ولهم حق التوقيع على عقود الشراء والعقود بكافه 

انواعها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

Page 68 of 75 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

 - 12

امنية بهاء الدين اسماعيل حلمى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15776   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2015 برقم ايداع   4267 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

13 - امل عبدالرحمن حسن القصبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15776   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2015 برقم ايداع   4267 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

14 - عماد  نبيه  مهنى  حنا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27453   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-27 

برقم ايداع   1371 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  دخول شريك موصى مذكور بالعقد

15 - حسام الدين اسماعيل على اسماعيل ابوالدهب  عضو انتهت مدته   المقيد برقم قيد    28735   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-06-2022 برقم ايداع   3913 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع / 

ادارة الشركة والتوقيع واتخاذ القرارات من حق الطرف الول من الشركاء الباقين الشريك المتضامن / بيشوى 

نسيم شكرى حبشى  منفردا ويكون له فى ذلك كامل السلطات فلى ادارة وتمثيل الشركة والتعامل باسمها واجراء 

كافة المعاملت الداخله ضمن اغراض الشركة وتمثيل الشركة امام البنوك واجراء كافة المعاملت البنكية من فتح 

الحسابات واليداع والسحب كذلك له الحق فى بيع الصول واعمال رهن الصول والممتلكات والقتراض من 

البنوك بأسم الشركة 0 ويجوز للشريك المتضامن توكيل الشريك الموصى اوالغير فى كل او بعض اختصاصاته 

بتوكيل رسمى ويكون للموكل اليه كافة ما للصيل من صلحيات 0

16 - جان اسكندر  ينس بسادة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28735   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2022 برقم ايداع   3913 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

17 - بيشوى نسيم شكرى حبشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28735   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2022 برقم ايداع   3913 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

18 - محمد حنفي عباس محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25116   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2021 برقم ايداع   5233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  خروج محمد حنفى عباس واستلم 

كافة حقوقه

19 - مصطفي محمد محمود علي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25116   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2021 برقم ايداع   5233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  الداره و حق التوقيع عن 

الشركه من حق الشريكين ) مصطفى محمد محمود على و اسماء صلح صابر ابراهيم ( مجتمعين او منفردين 

بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه و ضمن اغراضها اما اعمال التصرف التى تمس اصول 

الشركه من بيع او رهن فيتعين صدورها من الشركاء مجتمعين

20 - اسماء  صلح صابر ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25116   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2021 برقم ايداع   5233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

21 - اشرف صلح عبد القوي المصري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17447   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2019 برقم ايداع   4227 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

22 - قذافي سراج ابو بكر على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17447   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2019 برقم ايداع   4227 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

23 - محمد محمود عبد المقصود محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17447   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2019 برقم ايداع   4227 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

24 - عبدالرحمن حسن حسين محمد عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17447   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2019 برقم ايداع   4227 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

االمتضامنين مجتمعين او منفردين  و لهم فى ذلك  كافه الصلحيات و السلطات فى تمثيل الشركه لدى كافة 

الجهات الحكوميه والقطاعات العام والخاص و العمال و الستثمارى و كذلك فتح الحسابات بالبنوك  والسحب و 

اليداع اما حق التصرف فى اى اصل من اصول الشركه من العقارات و السيارات و المنقولت و اى اصول 

اخرى للشركه او حق القتراض و الرهن من البنوك فيكون للشركاء المتضامنين مجتمعين و لهم ان يوكلوا او 

يفوضوا غيرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم و ذلك بما يخدم مصالح الشركه

25 - احمد عبد الهادي عبد ا شاهين السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17447   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2019 برقم ايداع   4227 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - صيدليه الدكتور  احمد جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12604   قيدت فى   05-01-2015 برقم 

ايداع    58 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-04

2 - بهاء السيد متولى عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15045   قيدت فى   14-06-2015 برقم ايداع    

3309 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

3 - هاني رمضان البكري صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3258   قيدت فى   01-07-2012 برقم ايداع    

1806 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

4 - مجدى عبدالملك صليب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4134   قيدت فى   14-10-2012 برقم ايداع    

2853 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-13

5 - تمارا على ابو بكر عزيز سعدالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15750   قيدت فى   12-08-2015 برقم 

ايداع    4232 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

6 - محمود السيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   989   قيدت فى   09-10-2011 برقم ايداع    

1070 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

7 - صيدليه د  بهجت عزت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9857   قيدت فى   01-06-2014 برقم ايداع    

2260 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

8 - سامح يوسف طانيوس صهيون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3102   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

1620 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

9 - اسلم عادل حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14792   قيدت فى   28-05-2015 برقم ايداع    

2955 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

10 - ريمون شفيق عيد ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2894   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

1377 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

11 - محمد سعيد صادق حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3176   قيدت فى   19-06-2012 برقم ايداع    

1707 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

12 - زينب كامل موسى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3548   قيدت فى   08-08-2012 برقم ايداع    

2146 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

13 - اصبح /العربي لعمال اللومنيوم والديكور وتوريد الوميتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14457   قيدت 

فى   07-05-2015 برقم ايداع    2510 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-06

14 - احمد رشدى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2092   قيدت فى   20-02-2012 برقم ايداع    

432 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

15 - عماد جورج مبارك خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3703   قيدت فى   06-09-2012 برقم ايداع    

2331 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

16 - اصبح  محمد على متعهد نقل عمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7682   قيدت فى   25-11-2013 برقم 

ايداع    3521 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-24

17 - سيد عبدالشافى جوده حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8008   قيدت فى   18-12-2013 برقم ايداع    

3926 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

18 - احمد صلح الدين على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10889   قيدت فى   04-09-2014 برقم 

ايداع    3637 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-03

19 - رومانى انور جورجيوس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13110   قيدت فى   08-02-2015 برقم 

ايداع    718 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

20 - ميلد زكي شفيق زكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15002   قيدت فى   10-06-2015 برقم ايداع    

3238 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09
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21 - رامز عادل رسمى باسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3564   قيدت فى   13-08-2012 برقم ايداع    

2166 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

22 - جورج سعد حلمى ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5640   قيدت فى   10-03-2013 برقم ايداع    

845 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-09

23 - ايهاب محمد قدرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   505   قيدت فى   26-07-2011 برقم ايداع    

536 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

24 - جرجس كمال بباوى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2374   قيدت فى   18-03-2012 برقم ايداع    

755 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

25 - نصيف يوسف نصيف أرمنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3735   قيدت فى   10-09-2012 برقم 

ايداع    2367 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

26 - احمد حمدى ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3500   قيدت فى   01-08-2012 برقم ايداع    

2093 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

27 - عبد الباسط حسين صبره مازن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6709   قيدت فى   27-06-2013 برقم 

ايداع    2209 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-26

28 - أحمد عبدالمحسن شحاته شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32   قيدت فى   24-05-2011 برقم ايداع    

33 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

29 - احمد عبدالمحسن شحاتة شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32   قيدت فى   21-01-2016 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

30 - المير التهامى حسن حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1518   قيدت فى   08-12-2011 برقم ايداع    

1673 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

31 - محمد ابراهيم مرسى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2403   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

788 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

32 - ايمن بطرس شنوده غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5482   قيدت فى   24-02-2013 برقم ايداع    

659 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-23

33 - احمد ابراهيم ابوالخير علي سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13840   قيدت فى   25-03-2015 برقم 

ايداع    1674 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

34 - كريم رضا محمد على المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15831   قيدت فى   18-08-2015 برقم 

ايداع    4356 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

35 - صموئيل للبليسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2120   قيدت فى   23-02-2012 برقم ايداع    469 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

36 - سليمان لمعى شفيق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1374   قيدت فى   24-11-2011 برقم ايداع    

1509 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

37 - خالد شوقى حامد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1446   قيدت فى   04-09-2016 برقم ايداع    

1007 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

38 - خالد شوقى حامد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1446   قيدت فى   01-12-2011 برقم ايداع    

1588 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

39 - محمد حسين عبدالمجيد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2142   قيدت فى   26-02-2012 برقم 

ايداع    491 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

40 - احمد عاشور عبد اللطيف زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3551   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    2151 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

41 - سعاد محمد على عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3591   قيدت فى   16-08-2012 برقم ايداع    

2199 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

42 - محمود احمد عرفه رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3754   قيدت فى   11-09-2012 برقم ايداع    

2387 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

Page 72 of 75 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

43 - انجى ابراهيم كرم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8515   قيدت فى   05-02-2014 برقم ايداع    

446 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-04

44 - احمد رشدى عبدا عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8956   قيدت فى   16-03-2014 برقم ايداع    

1035 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

45 - سعيد وديع باسيليوس مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11486   قيدت فى   28-10-2014 برقم 

ايداع    4432 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

46 - لميس عبد الرحيم يوسف قراقيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12284   قيدت فى   16-12-2014 برقم 

ايداع    5477 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

47 - موسى حسن عيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14017   قيدت فى   09-04-2015 برقم ايداع    

1930 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

48 - محمد محمد يوسف عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15803   قيدت فى   17-08-2015 برقم 

ايداع    4309 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

49 - احمد محمد حمدان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13213   قيدت فى   16-02-2015 برقم ايداع    

848 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

50 - هانى صالح عبد المجيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12512   قيدت فى   29-12-2014 برقم 

ايداع    5758 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

51 - محمد كمال احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15379   قيدت فى   09-07-2015 برقم ايداع    

3748 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

52 - طاهر عبد السلم عبد العال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2942   قيدت فى   21-05-2012 برقم 

ايداع    1428 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

53 - محمد فاروق عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3527   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

2125 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

54 - احمد محمد عبد الرحيم حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14288   قيدت فى   28-04-2015 برقم 

ايداع    2297 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

55 - حسين مدحت حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2027   قيدت فى   14-02-2012 برقم ايداع    

357 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

56 - رضا عبدا فهيم داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3271   قيدت فى   02-07-2012 برقم ايداع    

1824 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

57 - مرسى محمد مرسى حسن ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3846   قيدت فى   2012-09-19 

برقم ايداع    2498 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

58 - طارق محمد عبدالعزيز عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4373   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

59 - كريم علء الدين محمد فوزى الزمرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6712   قيدت فى   2013-07-01 

برقم ايداع    2215 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-30

60 - محمد احمد شوقي محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14656   قيدت فى   19-05-2015 برقم 

ايداع    2765 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

61 - أحمد فتحى محمود سعدالقاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   562   قيدت فى   02-08-2011 برقم ايداع    

597 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

62 - مصطفى على محمد محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2949   قيدت فى   22-05-2012 برقم 

ايداع    1436 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

63 - محمد صابر امام السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15258   قيدت فى   01-07-2015 برقم ايداع    

3596 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

64 - فضل ا السيد محمد المتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3305   قيدت فى   04-07-2012 برقم ايداع    

1863 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03
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65 - السيد عبدالحليم عوض مقبول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8144   قيدت فى   30-12-2013 برقم ايداع    

4106 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

66 - عبيد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13798   قيدت فى   23-03-2015 برقم ايداع    

1621 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

67 - رضوان لكسسورات الموبيليات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14767   قيدت فى   26-05-2015 برقم 

ايداع    2923 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

68 - رشا امين حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2793   قيدت فى   07-05-2012 برقم ايداع    

1261 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

69 - علء الدين محمد السيد ابو العل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15181   قيدت فى   2015-06-23 

برقم ايداع    3489 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

70 - جميل حليم لتجارة القمشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15677   قيدت فى   05-08-2015 برقم ايداع    

4132 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

71 - تامر محمود امام ساير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3360   قيدت فى   11-07-2012 برقم ايداع    

1928 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

72 - حسن ابو العل هان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4736   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

3505 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-09

73 - مصطفى عبد الحفيظ يونس على بدر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6224   قيدت فى   

14-05-2013 برقم ايداع    1592 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-13

74 - اسامه عزت عبدا مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3879   قيدت فى   23-09-2012 برقم ايداع    

2538 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

75 - محمد عيد قرني امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10621   قيدت فى   13-08-2014 برقم ايداع    

3272 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-12

76 - شادى احمد محمود حسن الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13640   قيدت فى   15-03-2015 برقم 

ايداع    1395 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

77 - دينا عبد الجواد محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14306   قيدت فى   29-04-2015 برقم 

ايداع    2318 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

78 - عبيد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15914   قيدت فى   24-08-2015 برقم ايداع    

4454 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23
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تجديد شركات

1 - اصبح  محمد عبد العظيم عبد الوهاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2882  قيدت فى  

15-05-2012 برقم ايداع   1362 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

2 - أصبح هدى عبدالوهاب محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   3714  قيدت فى  09-09-2012 برقم 

ايداع   2343 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  

12:00:00ص

3 - محمد احمد احمد احمد نوفل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   3775  قيدت فى  13-09-2012 برقم 

ايداع   2414 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص

4 - أصبح/ محمد إبراهيم عنتر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   7006  قيدت فى  26-08-2013 برقم 

ايداع   2620 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2023  

12:00:00ص
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