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قيود أفراد

1 - مكتب الصالح للمقاولت العمومية )صالح خميس سعد عوض( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 2062 ورقم قيد 19290    رئيسى آخر  عن مقاولت عمومية وانشاءات عمومية 

وتوريداتها وخدمات النظافة ومكافحة الحشرات واعمال الزراعه وخدمات الشواطىء وحمامات السباحة والستثمار 

والتطوير العقارى )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح قرية اولد 

علوانى ملك/ سعد خميس سعد

2 - خميس عبدا مريز موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2054 

ورقم قيد 20045    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح شارع القسم عمارات مجلس المدينة ملك/ عبدا مريز موسى

3 - احمد عبد الرواف عبد السلم جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 2064 ورقم قيد 20047    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة مطروح شارع القصر 

عجيبه ملك/ كامل عبد الرواف عبد السلم

4 - فرج سالم غنيوه عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2074 

ورقم قيد 20049    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح الضوايا طريق السلوم ملك/ 

سالم غنيوه عبد الرحمن

5 - محمد مهدى رحيل عبد الونيس تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2075 ورقم قيد 20050    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت سريعه, بجهة محافظة مطروح تقاطع شارع 

التحرير مع شارع ليبيا ملك/ مهدى رحيل عبد الونيس

6 - عبدالباسط قاسم شعيب نايض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2077 

ورقم قيد 20051    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح الكيلو5 حتاوه بجوال سنترال ملك/ عبدالعاطى قاسم شعيب

7 - صلح الدين فايز حميده يادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2104 

ورقم قيد 20054    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة مطروح شارع اسكندريه ملك/ صلح عطيه عبده

8 - منار عبدالهادى خليفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2106 

ورقم قيد 20055    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة مطروح الكيلو 7 الطريق الدائرى الدولى 

مدخل بو حفيظ ملك / عبدا غانى احمد

9 - وليد محمد عبدالحميد سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2115 

ورقم قيد 19574    رئيسى آخر  عن كافيه, بجهة محافظة مطروح امام بوابة مارينا 4 -العلمين- ملك/ ربيع 

ياسين عبدالسلم

10 - رفعت رفاعى اسماعيل عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2113 ورقم قيد 20056    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح شارع المحطه ارض ممدوح الصافى ملك/ محمد رفعت رفاعى

11 - سعيد عطاا صالح حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2116 

ورقم قيد 20057    محل رئيسى  عن انشاءات المبانى )بعد استصدار الترخيص اللزمه(, بجهة محافظة مطروح 

العزبة الشرقية بجوار كافيتريا عروس البحر ملك/عطاا صالح حسين

12 - محمود عبدالمنعم صالح دومه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2120 ورقم قيد 20058    محل رئيسى  عن مكتب تصدير مواد بناء, بجهة محافظة مطروح الكيلو3 خلف 

محلت البقيع ملك/ عبدالمنعم صالح دومه
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13 - عبدا عبده مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2122 

ورقم قيد 20059    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوزيع منتجات زراعية وحيوانية, بجهة محافظة مطروح 

مطروح شارع المحطة امام رعاية المومة والطفولة ملك/زينب عبده مصطفى

14 - مرتاح حميده شعيب شامخ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2123 

ورقم قيد 20060    محل رئيسى  عن تجارة الخردوات والملبس الجاهزه, بجهة محافظة مطروح شارع الفتح 

ملك/ ربيع شامخ شعيب

15 - مرتاح حميده شعيب شامخ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2128 

ورقم قيد 20060    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات عموميه) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع الغربى بجوار عوض السنى ملك/ عاشور حميده شعيب

16 - عمر ايمن محمود رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2124 

ورقم قيد 20061    محل رئيسى  عن تجهيز المأكولت وبيعها, بجهة محافظة مطروح شارع الكورنيش عمارات 

الوقاف امام فندق الفرسان ملك/ ايمن محمود رجب

17 - محمد البرنس كمال عباس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2125 

ورقم قيد 20062    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة مطروح شارع المحطة العزبة السودانية ارض 

ممدوح الصافى ملك/ نادية محمود محمد

18 - اشرف اسماعيل عبدالعال الشراكى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2126 ورقم قيد 20063    محل رئيسى  عن مكتب توريدات زراعية, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم 

خلف مسجد الفتح ملك/ احمد اشرف اسماعيل

19 - هند محمد عبدالرحيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2134 

ورقم قيد 20065    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة مطروح شارع قسم الشرطة ملك/ حسين السيد 

جادا

20 - هشام محمد السيد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2135 ورقم 

قيد 20067    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم المام مالك  

ملك/احمد محمد السيد

21 - مصطفى محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2136 ورقم قيد 20068    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة السادسة 

والمجموعة 19 كلها(, بجهة محافظة مطروح عزبة السيركو امام مستشفى العام ملك/ هانى محمد على

22 - حسام صبحى عبدالعزيز ابو عماره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2138 ورقم قيد 20069    محل رئيسى  عن مكتب توريد دش وريسيفرات, بجهة محافظة مطروح الكيلو 7 

بجوار نادى الهلل ملك/محمد عبداللطيف على

23 - رومانى فؤاد سيحه اسرائيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2140 ورقم قيد 20070    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الريفيه شارع جمال عبد الناصر بجوار الكنيسه الكاثوليكيه 

ملك/ بيشوى فؤاد سيحه

24 - محمد طلحه فتح ا كرامه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2142 

ورقم قيد 20071    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة الخرده, بجهة محافظة مطروح الكيلو 3 شارع العمده فرج 

ملك / نصره محمد طلحه

25 - جمال سعد رواق امبارك تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2149 

ورقم قيد 20073    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات وتاجير معدات )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الحمام حفر الباطن ملك/ بسام جمال سعد
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26 - حبون لنقل البضائع ) انور حمزة باشو حبون ( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 2150 ورقم قيد 20074    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى او الدولى (, بجهة محافظة مطروح شارع السلم ملك/ فتحى محمد 

محمد

27 - فتح ا جويده عبد الدايم عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2153 ورقم قيد 20075    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة مطروح شارع السكندريه عمارة 

الليدو ملك/ جمعه جويده عبد الدايم

28 - يحيى صالح يحيى منصور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2156 

ورقم قيد 20076    محل رئيسى  عن محل ادوات كهربائية, بجهة محافظة مطروح شارع 6 اكتوبر امام موقف 

علم الروم ملك / باسط مفتاح عبدالقادر

29 - زيدان جمعه محمد مرضى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2159 

ورقم قيد 20077    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح العزبه الشرقيه ملك/ شريف زيدان جمعه

30 - هانى محمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2161 ورقم 

قيد 20078    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا )توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة مطروح شارع المحطة ارض ممدوح الصافى بجوار مسجد عمرو بن العاص ملك / حمادة محمد على 

حسن

31 - هشام رمضان ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2163 

ورقم قيد 20080    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة مطروح عقار رقم 5 شارع العمده تقسيم 

االعلمين )2( ملك / عيد عبدالرواف موسى

32 - سعد عمر عطيه فرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2174 ورقم 

قيد 20082    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح شارع المتحف ملك/ حسن 

عبدالهادى فهمى

33 - ابو سريع للدوات المنزلية ) على ابوسريع عبدا محروس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 2177 ورقم قيد 20083    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة مطروح 

شارع شكرى القوتلى ملك/ نعيم رافت ابوالوفا

34 - محمود على ابراهيم الجرادلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2178 ورقم قيد 20084    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الكيلو 2 شارع المجمع ملك/ مريم عطيه خيرا

35 - عيد نصرا فرج عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2179 

ورقم قيد 20085    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة مطروح راس الحكمه الشارع 

الرئيسى ملك/ جابر عيد نصرا

36 - محمود محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2180 

ورقم قيد 20086    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن 

نجع الشباطى ملك/ محمود احمد على

37 - مروان محمود زايد رشيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 20088    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح شارع الميناء القديم برج دعبوب 

ملك/ معاذ محمود زايد رشيد
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38 - رمضان مسعود ضوقه قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2183 

ورقم قيد 20089    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح شارع الزيتون سيدى حنيش ملك/ عبدالحميد فايز موسى

39 - نور حسن بيده عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2185 ورقم قيد 

20090    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة مطروح العزبة القبلية ملك/ اشرف محمد هربود

40 - محمد حماده العوضى عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2188 ورقم قيد 20091    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة مطروح 19 شارع السكندرية ملك/

ابراهيم عوض جبر

41 - الطرام للتوريدات )ابراهيم مفتاح طرام مؤمن( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 2194 ورقم قيد 20092    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتروالملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح سيد عبدالرحمن نجع شاطىء الهنا ملك/عطيه مفتاح طرام

42 - كامل عبدالسلم حماده حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2195 ورقم قيد 20093    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة مطروح شارع عبدا عيسى 

متفرع من شارع السكندرية ملك/ عطيه لطيف هديوة

43 - فرج سعيد عثمان غنيوه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2197 ورقم 

قيد 20094    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة مطروح شارع السنترال والميكريوف ملك / عثمان 

سعيد عثمان

44 - محمد رزوقه سعد حلبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2199 

ورقم قيد 20096    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح شارع محمد حلمي بجوار محل كمال للنظارات ملك/ هلل رزوقه 

سعد

45 - حسنى محمد عبد الرؤف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

2200 ورقم قيد 20097    محل رئيسى  عن توريد مواد البناء)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الكيلو 2 شارع المجمع ملك/ نعمه محمد مهدى

46 - ابراهيم احمد الدسوقى احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2204 

ورقم قيد 20098    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتروالملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع شكرى القوتلى عمارة الدسوقى رقم 41 ملك احمد الدسوقى احمد

47 - فتحى عبدا حسن عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2205 

ورقم قيد 20099    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية برج كمنه 

ملك/ حامد احمد عبدالباسط

48 - عبدالرحمن طاهر عبدالرحمن جبريل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 2207 ورقم قيد 20100    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح راس الحكمة شارع الفتح ملك/ وليد سليمان بدر

49 - قاسم هلل فضيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2208 

ورقم قيد 20101    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكرية 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة مطروح الحمام الكيلو 83 العميد ملك/مقبوله جمعه محمد

50 - صبرى محمد اسماعيل على ابو غزالة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 2212 ورقم قيد 20102    محل رئيسى  عن مكتب اعمال ديكور, بجهة محافظة مطروح الكيلو 3 طريق 

مطروح اسكندرية امام محطة اوليبيا ملك/ محمود كمال عبداللطيف
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51 - مصطفى عويس محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2213 

ورقم قيد 20103    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس اطفال, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع بورسعيد 

امام تكنوسكان ملك/صافى بداوى عبدالقادر

52 - حميده عبدالحميد عياد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2217 

ورقم قيد 20104    محل رئيسى  عن مكتب استثمار وتطوير عقارى, بجهة محافظة مطروح العلمين سيدى 

عبدالرحمن بجوار ورشة حماد ملك/نورالدين عمران عبدالحميد

53 - عبدا عبدالحليم قاسم عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2220 ورقم قيد 20105    محل رئيسى  عن محل بقالة تموينية دقيق, بجهة محافظة مطروح السوق القبلى 

شارع المغاوره ملك/ فرحات عبدالحليم قاسم

54 - عبدالحميد عبدالكريم عبدالسلم عطيوه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 2224 ورقم قيد 20107    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا ) توريد العمالة 

والكمبيوتر والملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى ملك / عبدالكريم عبدالسلم عطيوه

55 - عاصم حسين عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 20108    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والكمبيوتر(, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع علم الروم بجوار مدرسة الهدى /ملك مصطفى محمد 

عبدالظاهر

56 - محمد ابراهيم مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2237 

ورقم قيد 20110    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح شارع السادات بجوار مسجد خالد بن الوليد ملك/ مبروك ابراهيم مبروك

57 - امانى طارق احمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2240 ورقم قيد 20112    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه بالتجزئه, بجهة محافظة مطروح تابه الكبيره 

ملك/ الحسين ابراهيم احمد

58 - ابراهيم ادريس هاشم خزيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2242 

ورقم قيد 20114    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4 غوط رباح عزبة نصر شعيب ملك/ محمد واعر عطيوه

59 - ياسين محمد صغير حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2243 

ورقم قيد 20115    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريداتها ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح بجوار مسجد الفتح ملك/  غيث محمد صغير

60 - نهله احمد مصطفى مهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2248 

ورقم قيد 20117    محل رئيسى  عن مكتب بيع مستلزمات رياضيه, بجهة محافظة مطروح شارع عمر بعيو 

عمارة محمد عطيه ملك/ محمد على سعد

61 - محمد عبدالحليم عزالدين عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2250 ورقم قيد 20118    محل رئيسى  عن بقالة بالتجزئة, بجهة محافظة مطروح شارع التحرير بجوار جزارة 

مفتاح السيد ملك / محمد بدر عبدالمجيد

62 - احمد عبد الحفيظ فرحات حفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2251 ورقم قيد 20119    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكلية(, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم بجوار مستودع الغاز ملك/ عاطف فراج عبدالفتاح فرحات

63 - معزوزه عبدالحفيظ فرحات عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 2252 ورقم قيد 20120    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع الروم بجوار مستودع الغاز ملك/عاطف فراج عبدالفتاح
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64 - بريك محمد عبد ربه عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2253 ورقم قيد 20121    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح قرية الزغيرات ملك/ فايز مسعود ازريق حميده

65 - عاطف فراج عبدالفتاح فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2254 ورقم قيد 20122    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا ) توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم بجوار مستودع الغاز ملك / احمد عبدالحفيظ فرحات

66 - احمد محمد بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2258 

ورقم قيد 20123    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة مطروح عزبة العجارمة خلف 

مدرسة الشهيد أحمد فوزى ملك / هبه محمد سعد محمد

67 - عبدالرسول مؤمن سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2260 ورقم قيد 20124    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريداتها ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح النجيلة ملك/ جمعه عيد وحيده

68 - ابراهيم عيد عبدالكافى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2261 ورقم قيد 20126    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح العزبة الشرقية بناحية عزبة عبدا بن مسعود ملك/ مسعد فرج 

عبدالزين

69 - فرج حسين ناصف يونس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2263 

ورقم قيد 20127    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريداتها فيما عدا ) توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح راس الحكمة شارع جمال عبدالناصر ملك / يوسف فرج حسين

70 - سليمان مرعيط عبدالعاطى عياد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2266 ورقم قيد 20129    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح طريق المطار قبلى السكه الحديد ملك/ غيث مرعيط عبدالعاطى

71 - فتحى صابر دمين محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2267 

ورقم قيد 20130    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة مطروح شارع السكه الحديد ملك/ صابر 

فتحى صابر

72 - هبه سيد محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2272 ورقم 

قيد 20131    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريداتها) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح عزبة السلم شارع قطب ملك/ محمد احمد خليفه

73 - احمد محمد على سعودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2277 

ورقم قيد 20132    محل رئيسى  عن محل اداوت صحية, بجهة محافظة مطروح شارع السنوسية بجوار فرن 

السيد ملك/ خميس برانى حميده

74 - حسن سليمان عمر مشرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2278 

ورقم قيد 20133    محل رئيسى  عن بيع منتجات سيوه, بجهة محافظة مطروح قرية بهى الدين سيوه ملك/ عمر 

سليمان عمر

75 - احمد عبدالباسط احمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2279 ورقم قيد 20134    محل رئيسى  عن مكتب ادارة وتشغيل منشات فندقية, بجهة محافظة مطروح تقاطع 

شارع ليبيا مع شارع التحرير عمارة رمسيس ملك/عزه سيد احمد

76 - السيد حمدى محمد لشين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2287 

ورقم قيد 20135    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4بجوار مدرسة عبدا ابو ريسوه ملك/طارق السيد حمدى
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77 - فرج عبدالحفيظ فرحات حفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2292 ورقم قيد 20136    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح الكيلو5 بعد السنترال ملك/ 

محمد عبدالحفيظ فرحات

78 - محمود عبدالعزيز محمد محمد مهدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2293 ورقم قيد 20137    محل رئيسى  عن الكتروينات محمول )فيما عدا الكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة 

مطروح شارع جول جمال البحرى مول الندى الدور الرضى ملك/ سمير عادل محمد

79 - عوض عوض محمد قبرش تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2297 

ورقم قيد 20138    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة مطروح راس الحكمة ملك/محمد عوض 

عوض

80 - عاطف هلل عبدا زكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2302 

ورقم قيد 20139    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم ملك/محمد هلل عبدا

81 - غريب محمود يوسف رمضان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2306 ورقم قيد 20141    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح شارع خلف مستشفى 

الطفال امام مركز الكاسح ملك/ عاشور صالح مبرى

82 - ضياء محمد محمود طلبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2309 

ورقم قيد 20142    محل رئيسى  عن مكتب ادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات, بجهة محافظة مطروح شارع 

علم الروم امام المعهد الدينى بجوار الغرباوى ملك / نازلى حسن عبدالرحمن

83 - سامى خير ا مشرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2311 

ورقم قيد 20143    محل رئيسى  عن مكتب بيع وتاجير معدات ثقيله وسيارات لحساب الغير, بجهة محافظة 

مطروح عزبة السلم ملك/ صالح خير ا مشرى

84 - مصطفى صالح طاهر حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2312 ورقم قيد 20144    محل رئيسى  عن مكتب استصلح واستزراع اراضى, بجهة محافظة مطروح 

الشارع الرئيسى بجوار المسجد الكبير ملك/ عبدا طاهر حسين

85 - )ميديا داود للخدمات والعمال اللكترونية وخدمات النترنت (احمد خميس محمد داود تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2317 ورقم قيد 20145    محل رئيسى  عن مكتب خدمات 

واعمال الكترونية وخدمات النترنت فيما عدا) الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية (بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة مطروح عمارة الرطب عمارة رقم 2 

الدور الثالث ملك / محمود خميس محمد

86 - الناصف للستثمار العقارى )ناصف مصطفى عبدالعاطى رحومة( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 2318 ورقم قيد 20146    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة 

مطروح الشارع الرئيسى ملك/ ناجح مصطفى عبدالعاطى

87 - خيرا جمعه حمزه شتيوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2319 

ورقم قيد 20147    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4خلف العمائر الجديدة الدور 

الثانى علوى ملك/يوسف جمعه حمزه

88 - عبدا محمد صفوت سعودى كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 2320 ورقم قيد 20148    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة مطروح محلت السوق التجارى 

ملك / سعد صابر ابراهيم حسنين
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89 - عبدالرازق حليم عبدالرازق رشوان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2322 ورقم قيد 20149    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفاكهة, بجهة محافظة مطروح شارع سيدى عمر 

السوق بجوار الجامع الكبير ملك / صلح حليم عبدالرازق

90 - عوض عطيوه حراره عطيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2327 

ورقم قيد 20151    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح كيلو4 خلف المام مالك عبد البارى عوض عطيوه

91 - محمد احمد محمد الشحات حسن تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2328 ورقم قيد 20152    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة مطروح الحمام شارع السكندرية 

ملك/ خالد ابراهيم مفتاح

92 - فؤاد عبدالرحيم عبدالكريم عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2329 ورقم قيد 20153    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية ( ومقاولت, بجهة محافظة مطروح راس الحكمة شارع ابو بكر الصديق ملك / جابر 

عبدالرحيم عبدالكريم 2/ فرج مصطفى عبدالرازق

93 - رمضان عبد الواحد عمر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2331 ورقم قيد 20155    محل رئيسى  عن مكتب توريد)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه( وتصدير, بجهة محافظة مطروح شارع القصر عقار رقم 9 امام فندق القصر ملك/ عبد الواحد عمر 

محمد بدر/ النبوى احمد محمد

94 - بدريه عبدالحفيظ فرحات حفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2333 ورقم قيد 20156    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح علم الروم امام مستودع الغاز ملك/فوزى عبدالقادر فرحات حفيظ

95 - عبد ا غيث رزق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2335 

ورقم قيد 20157    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح زاوية العوامه ملك/ سعد رزق غيث سليمان

96 - غيث مفتاح خليفه حمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2336 ورقم 

قيد 20158    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى امام 

المستشفى العام ملك/ عبدالحميد مفتاح خليفه

97 - عبدالقادر عزالدين ابوبكر موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2340 ورقم قيد 20159    محل رئيسى  عن محل اعلف, بجهة محافظة مطروح المسجد الكبير ملك/احمد 

عبدالقادر عزالدين

98 - مساعد احمد عوض عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2356 ورقم قيد 20160    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح ش الموقف خلف مكتب البريد ملك/خالد احمد عوض

99 - عبدالجواد عباس عبدالكريم مريز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2358 ورقم قيد 20161    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر(, بجهة محافظة مطروح الحمام عزبة الشيخ صابر ملك/ عوض عباس عبدالكريم

100 - علياء ستور للكسسوارات الحريمى )علياء عادل جابر محمد العبد( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2360 ورقم قيد 20162    محل رئيسى  عن اكسسوارت حريمى, بجهة 

محافظة مطروح ش القاضى برج المنارة امام المحكمة الجديدة ملك/فرج عبدالفتاح قاسم
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101 - مني خلف محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2363 

ورقم قيد 20164    محل رئيسى  عن ورشة تركيب الومينتال, بجهة محافظة مطروح ش علم الروم -بعمارات 

ليسيكو ملك/ محمود ابو زايد سالم

102 - ربيع عبدالعليم عبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2368 ورقم قيد 20165    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت بحرية, بجهة محافظة مطروح ك126أمام قرية 

هايسيندا باى ملك/ محمود صالح نايل عمر

فروع الفراد

1 - هانى سيد عبد ربه حامد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2167 ورقم قيد   19019  محل فرعى  عن 

ادارة وانشاء المطاعم وتوريد الوجبات الجاهزة  بجهة محافظة الجيزة شقة 8 ع 232 عمارات الشركة الوطنية الشيخ 

زايد

2 - هانى سيد عبد ربه حامد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2167 ورقم قيد   19019  محل فرعى  عن 

ادارة وانشاء المطاعم وتوريد الوجبات الجاهزة  بجهة محافظة مطروح اضافة فرع بالعنوان /سيدى عبدالرحمن قرية 

امواج الساحل الشمالى

3 - محمد الدسوقي احمد عبدا  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   2202 ورقم قيد   7694  محل فرعى  عن 

معرض ادوات صحيه وسيراميك  بجهة محافظة مطروح الكيلو3 بجوار مخزن كوكول ملك/ عبدالرحمن محمد 

الدسوقى

4 - اسماك ومشويات البطاط ) اسلم محمد نجيب احمد البطاط (  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   2198 

ورقم قيد   20095  محل فرعى  عن مطعم اسماك ومشويات  بجهة محافظة مطروح ق اكوا فيو - الساحل الشمالي 

الكيلو 91 - طريق اسكندريه مطروح - محل رقم 2.3 العماره رقم 54 - العلمين - بملك / صندوق التأمين الخاص 

بضباط الشرطة

5 - اسماك ومشويات البطاط ) اسلم محمد نجيب احمد البطاط (  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   2198 

ورقم قيد   20095  محل فرعى  عن مطعم اسماك ومشويات  بجهة محافظة البحيرة شارع دكتور /محمد موسي من 

شارع عبد السلم الشاذلى **بملك**محمد نجيب احمد البطاط

6 - ناجى عبد الكريم فرج عويضه  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   2219 ورقم قيد   18960  محل فرعى  

عن مكتب توريدات مواد بناء  بجهة محافظة مطروح شقه رقم1 اول علوى تقسيم 2 العلمين ملك/ عيد عبدالرواف 

موسى

7 - صلح عوض محمد ابوشناف  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   2229 ورقم قيد   14729  محل فرعى  

عن خردوات ومستحضرات تجميل  بجهة محافظة مطروح شارع السكندريه مول دبى محل رقم 30 ملك/ محمد 

عوض طه

8 - عمرو عبدالمجيد احمد عيسوى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   2330 ورقم قيد   20154  محل فرعى  

عن حبوب واعلف  بجهة محافظة مطروح الكيلو 2 نهاية شارع 15 جنوب مطروح عزبة هيوب بملك/ ايمن السيد 

ابراهيم

9 - عمرو عبدالمجيد احمد عيسوى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   2330 ورقم قيد   20154  محل فرعى  

عن حبوب واعلف  بجهة محافظة البحيرة شبراريس بملك/ محمد عبدالمجيد احمد عيسوى

10 - نصار طايل فرحات عبدالحفيظ  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   2347 ورقم قيد   12131  محل 

فرعى  عن التوريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح ك7 بجوار 

مدرسة البنات ملك/ صهيب نصار طايل فرحات
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قيود الشركات

1 - شركة اولد مسعود للستثمار العقارى ) رمضان مسعود عبدالرحيم وشركاه( شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    2058 ورقم قيد  20046    محل رئيسى  عن 

الستثمار العقارى  بجهة محافظة مطروح شارع الليدو ملك/ مستور مسعود عبدالرحيم

2 - محمد محمود عبدالعزيز وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

2073 ورقم قيد  20048    مركز عام  عن مكتب ادارة ملهى  بجهة محافظة مطروح 7ج 11 شارع مارينا 

2 قسم مارينا ملك/ محمود عبدالعزيز محمد

3 - الفايز للمقاولت العموميه )عبد العزيز فايز وحيده وشريكته( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    2162 ورقم قيد  20079    مركز عام  عن مقاولت عموميه متكامله 

وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(  بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى 

سيدى عبد الرحمن ملك/ سيد فايز وحيد

4 - محمد عبدالسلم مرقيق مسعود وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    2223 ورقم قيد  20106    مركز عام  عن المقاولت العامة وعموم التوريدات ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح الكيلو 64 طريق اسكندرية مطروح قرية اولد 

مسعود ملك/ حمدى ابراهيم ظدم

5 - كمال جمعه عبدالشفيع عبدربه وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    2238 ورقم قيد  20111    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريداتها واعمال طرق )فيما عدا 

توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح شارع عبدالمنعم رياض خلف الروضه 

ملك/ معتز جمعه عبدالشفيع

6 - عبدالسلم عبدالرازق عبدربه وشركاه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    2241 ورقم قيد  20113    مركز عام  عن المقاولت العمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح شارع قسم الشرطة ملك/ عيسى عبدالرازق عبدربه

7 - اكرم نجيب مفتاح نصر ا وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    2244 ورقم قيد  20116    مركز عام  عن توريدات المواد البتروليه فى محطات البنزين ومستلزمات 

المواد البتروليه ومستلزمات مواد البناء واستثمار عقارى والتطوير العقارى وادارة العقارات السكنية التابعة 

للشركة ومقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(وانشاء المبانى 

وادارة وتجارة الطوب وتركيب الطوب الذكى ومستلزمات المحاجر الرمليه وتصدير مواد البناء وتجارة طوب 

الرخام وتصدير الملح الصخرى) بعد استصدار التراخيص اللزمه(  بجهة محافظة مطروح راس الحكمه بجوار 

مزلقان ملك/ حمدى فرحات مفتاح

8 - ابوزيد ابراهيم حمد ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 1,500.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    2264 ورقم قيد  20128    مركز عام  عن استثمار عقارى  بجهة محافظة مطروح الكيلو 88 

الساحل محلت ابومطر العميد ملك/ فازع ابوهيسه ناجى

9 - السعودى ابراهيم احمد وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

2324 ورقم قيد  20150    مركز عام  عن خدمات الصيانه والنظافه )فيما عدا العماله والكمبيوتر (  بجهة 

محافظة مطروح شارع السكه الحديد ملك/ عامر احمد ابراهيم
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فروع الشركات

JIMMYS - 1جميز بيتزا   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2090 ورقم قيد   20053   فرعى  عن  

بيع وتوريد وتصنيع البيتزا  بجهة محافظة القاهرة حجرة من شقه ق 7 ب81 حى السفارات شارع الهدايه

2 - خالد جمال البدرى وشركاه   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2090 ورقم قيد   20053   فرعى  

عن  بيع وتوريد وتصنيع البيتزا  بجهة محافظة القاهرة حجرة من شقه ق 7 ب81 حى السفارات شارع الهدايه

JIMMYS - 3جميز بيتزا   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2090 ورقم قيد   20053   فرعى  عن  

بيع وتوريد وتصنيع البيتزا  بجهة محافظة مطروح العلمين سيدى عبد الرحمن وحدة رقم )GG13( بمشروع 

)the ALLeY( مراسي ملك شركة اعمار مصر للتنمية

4 - خالد جمال البدرى وشركاه   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    2090 ورقم قيد   20053   فرعى  

 )GG13( عن  بيع وتوريد وتصنيع البيتزا  بجهة محافظة مطروح العلمين سيدى عبد الرحمن وحدة رقم

بمشروع )the ALLeY( مراسي ملك شركة اعمار مصر للتنمية

5 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    2168 ورقم قيد   20081   

فرعى  عن تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه  بجهة محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز 

الرئيسى ليصبح / 20 ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد

6 - بازوكا اند شوكليت bazooka and chocolate   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    2168 

ورقم قيد   20081   فرعى  عن تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه  بجهة محافظة 

القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 20 ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد

7 - بيشوى يوحنا جرجس وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    2168 ورقم قيد   20081   

فرعى  عن تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه  بجهة محافظة مطروح المحل رقم )1-6ج( 

بالمنطقة 15 نموزج محلت بالنموزج ج6 بالسوق التجارى امتداد مركز مارينا العالمين السياحى بوابة رقم 4 

العالمين الجديدة

8 - بازوكا اند شوكليت bazooka and chocolate   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    2168 

ورقم قيد   20081   فرعى  عن تعديل النشاط  ليصبح / مطعم سندوتشات ووجبات جاهزه  بجهة محافظة 

مطروح المحل رقم )1-6ج( بالمنطقة 15 نموزج محلت بالنموزج ج6 بالسوق التجارى امتداد مركز مارينا 

العالمين السياحى بوابة رقم 4 العالمين الجديدة

9 - فادى فؤاد يوسف وشريكته   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    2181 ورقم قيد   20087   فرعى  

عن مطعم وكافتيريا  بجهة محافظة السكندرية شارع 11 متفرع من شارع الحنفية العجمى البيطاش-قسم

10 - ل يوجد   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    2181 ورقم قيد   20087   فرعى  عن مطعم 

وكافتيريا  بجهة محافظة السكندرية شارع 11 متفرع من شارع الحنفية العجمى البيطاش-قسم

11 - ل يوجد   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    2181 ورقم قيد   20087   فرعى  عن مطعم 

وكافتيريا  بجهة محافظة مطروح قريه سيدى عبد الرحمن بالكيلو 134 طريق السكندريه مطروح الصحراوى 

شاطئ الهنا بقريه بيانكى

12 - فادى فؤاد يوسف وشريكته   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    2181 ورقم قيد   20087   فرعى  

عن مطعم وكافتيريا  بجهة محافظة مطروح قريه سيدى عبد الرحمن بالكيلو 134 طريق السكندريه مطروح 

الصحراوى شاطئ الهنا بقريه بيانكى
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 محو - شطب

1 - نعيم شفيق سعد بشارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   15984 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع  1149 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - محمد ابراهيم مبرك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17869 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  2154 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

3 - احمد عبدا محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19355 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  2410 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

4 - ايمان احمد هريدى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19411 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  2648 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

5 - نسمة السيد حسن محمد القلينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18679 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  135 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

6 - محمد مجدي علي العربي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18310 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  1024 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

7 - عبدالرحيم عبدا يونس سنوسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18856 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع  

697 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

8 - وليد ابراهيم صيام عجيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   17337 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  2440 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 2440 بتاريخ 

2021/11/14 بنشاط / تربية وتسمين عجول

9 - محمد الدسوقي احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7694 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع  2202 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع بالتاشير رقم/2210

10 - عادل محمد ولء عادل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18979 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  1292 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

11 - جمعه السيد جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14857 قيد فى 02-12-2015 برقم ايداع  1538 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

12 - محمد ولء عادل عبدالرافع عبدالرافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   18204 قيد فى 12-05-2020 برقم 

ايداع  667 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - وحيد محمد عبدالفتاح الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   19700 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   

850 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - سعيد عبدالعاطى بريك حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   10779 قيد فى 30-10-2008 برقم ايداع   870 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - عبدالقادر مستور مبرى عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم   14191 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع   

1241 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - ناجى عبد الكريم فرج عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم   18960 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   

1204 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  37,000.000

5 - صلح عوض محمد ابو شناف تاجر فرد سبق قيده برقم   14729 قيد فى 01-09-2015 برقم ايداع   

1197 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

6 - عبدا عوض عبدالقادر هارون تاجر فرد سبق قيده برقم   19622 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع   

590 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

7 - على صابر عبدالرحمن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   10835 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع   7 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - اكرام فهيم السيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   19796 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع   1228 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - عصام لطفى سالم درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   12958 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع   1081 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - نصار طايل فرحات عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   12131 قيد فى 26-06-2011 برقم ايداع   

722 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

11 - منعم حميده حامد يادم تاجر فرد سبق قيده برقم   12733 قيد فى 24-04-2012 برقم ايداع   588 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - عوض ا خميس محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   16101 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع   

1556 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - محمد حسن امين محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   17187 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع   38 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000
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العناوين 

1 - صالح خميس سعد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    19290 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    2205 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قرية اولد علوانى ملك/ سعد خمس سعد

2 - غاده جلل على متولى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    16020 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع    

1233 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 249 مجاورة الثالثة المحل 

الخامس شقه

3 - بطرس عزمى حناوى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    19995 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ك45 طريق اسكندرية 

مطروح الساحلى

4 - وليد محمد عبدالحميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    19574 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    367 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح امام بوابة مارينا 4 -العلمين- ملك/ ربيع 

ياسين عبدالسلم

5 - وصفه فتحى عبدالحميد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    18990 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    

1331 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح / مطروح 

بجوار مستشفى الطفال ملك / محمد متولى ابوزيد

6 - مرتاح حميده شعيب شامخ تاجر فرد سبق قيده برقم    20060 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    2123 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع الغربى بجوار عوض السنى ملك/ 

عاشور حميده شعيب

7 - معرض الدسوقى للدوات الصحية والسيراميك ) محمد الدسوقى احمد عبدا ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

7694 قيد فى 17-07-1999 برقم ايداع    612 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح تم الغاء الفرع

8 - معرض الدسوقى للدوات الصحية والسيراميك ) محمد الدسوقى احمد عبدا ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

7694 قيد فى 17-07-1999 برقم ايداع    612 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح الكيلو3 بجوار مخزن كوكول ملك/ عبدالرحمن محمد الدسوقى

9 - معرض الدسوقى للدوات الصحية والسيراميك ) محمد الدسوقى احمد عبدا ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

7694 قيد فى 17-07-1999 برقم ايداع    612 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح الكيلو3 بجوار مخزن كوكول ملك/ عبدالرحمن محمد الدسوقى

10 - محمد الدسوقي احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    7694 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

2202 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح ش شكري القوتلي

11 - ناجى عبد الكريم فرج عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم    18960 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

1204 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شقه رقم1 اول علوى تقسيم 2 

العلمين ملك/ عيد عبدالرواف موسى

12 - صلح عوض محمد ابو شناف تاجر فرد سبق قيده برقم    14729 قيد فى 01-09-2015 برقم ايداع    

1197 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع السكندريه مول دبى محل 

رقم 30 ملك/ محمد عوض طه

13 - على صابر عبدالرحمن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    10835 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع    7 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح القصر اول طريق عجيبه ملك/ خالد 

صابر عبد الرحمن

14 - حاتم السيد فزاع جبالى تاجر فرد سبق قيده برقم    11047 قيد فى 25-05-2009 برقم ايداع    479 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع علم الروم خلف ابوحلوه عزبة 

الفراد ملك / عبدالقادر عبدالرؤف محمد

15 - تركى قاسم عبد ا جادا تاجر فرد سبق قيده برقم    7351 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    2264 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح عجيبه طريق الشاليهات عجيبه سيتى 

ملك/ عبدالرازق قاسم عبدا
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16 - تركى قاسم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    7351 قيد فى 24-09-1998 برقم ايداع    613 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح عجيبه طريق الشاليهات عجيبه سيتى ملك/ 

عبدالرازق قاسم عبدا

17 - نصار طايل فرحات عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم    12131 قيد فى 26-06-2011 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح ك7 بجوار مدرسة البنات ملك/ 

صهيب نصار طايل فرحات

18 - مرضى احمد محمود زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    16586 قيد فى 08-04-2018 برقم ايداع    717 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح / مطروح شارع 

15 خلف الموقف ك2 ملك / الحسنى محمد عزيزالدين على
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النشاط

1 - صالح خميس سعد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19290 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    2205

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /معرض سيراميك

2 - دامى العشيبى للتصدير ) دامى مهيدى عوض موسى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  12878 قيد فى 

09-07-2012 برقم ايداع    914وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /مقاولت 

عمومية

3 - رسلن لتجارة العلف )رضا عبدالفتاح قاسم رسلن( تاجر فرد سبق قيده برقم  13057 قيد فى 

14-11-2012 برقم ايداع    1325وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ 

علفة بالجملة

4 - الموسى لمستلزمات الرى والدوات الصحيه )خالد عثمان عبد ا موسى( تاجر فرد سبق قيده برقم  19214 

قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    1990وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

ليصبح مستلزمات رى وادوات صحيه

5 - مينا صدقي توما عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19864 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    1489وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع وصيانة محمول

6 - معرض الدسوقى للدوات الصحية والسيراميك ) محمد الدسوقى احمد عبدا ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

7694 قيد فى 17-07-1999 برقم ايداع    612وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  معرض 

ادوات صحيه وسيراميك

7 - ناجى عبد الكريم فرج عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  18960 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

1204وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسى بنشاط/ مكتب توريدات مواد 

بناء

8 - صلح عوض محمد ابو شناف تاجر فرد سبق قيده برقم  14729 قيد فى 01-09-2015 برقم ايداع    

1197وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسى بنشاط/ خردوات ومستحضرات 

تجميل

9 - عبدا عوض عبدالقادر هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  19622 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

590وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب توريدات عمومية فيما 

عدا )توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية (

10 - نصار طايل فرحات عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  12131 قيد فى 26-06-2011 برقم ايداع    

722وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسى بنشاط/التوريدات )فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(

11 - مكتب الخالد للمقاولت العمومية وتوريداتها واعمال المحاجر )عمر خالد عبدالجليل مؤمن( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  19735 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    984وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  مكتب ادارة اعمال محاجر )بعد استصدار التراخيص اللزمة(

12 - بريك منصور جويدة حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  19997 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    1899

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عمومية ليصبح النشاط/ مكتب 

مقاولت عمومية وتوريداتها

13 - مجدى راضى حسين مرضى تاجر فرد سبق قيده برقم  10955 قيد فى 23-03-2009 برقم ايداع    281

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب ادارة اعمال محاجر)بعد اصدار 

التريخيص الزمه(

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10237 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2007  برقم ايداع 282.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ العربية لتركيب وصيانة المصاعد

2 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20009 وتم ايداعه بتاريخ   

07-07-2022  برقم ايداع 1,938.000 الى : اضافة سمة تجارية / الديموم للمقاولت العمومية وتوريداتها

3 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13057 وتم ايداعه بتاريخ   

14-11-2012  برقم ايداع 1,325.000 الى : رسلن لتجارة العلف )رضا عبدالفتاح قاسم رسلن(

4 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20042 وتم ايداعه بتاريخ   

31-07-2022  برقم ايداع 2,042.000 الى : سيوه للتمور

5 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19214 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-2021  برقم ايداع 1,990.000 الى : الموسى لمستلزمات الرى والدوات الصحيه )خالد عثمان عبد 

ا موسى(

6 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20072 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 2,143.000 الى : كاى كولكشن kai collection لتوريد الملبس الجاهزه

7 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20072 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 2,143.000 الى : كريم محمد بدر الصفدى

8 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20070 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 2,140.000 الى : بيلدنج ناو للمقاولت العمومية وتوريداتها

9 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7694 وتم ايداعه بتاريخ   

17-07-1999  برقم ايداع 612.000 الى : معرض الدسوقى للدوات الصحية والسيراميك ) محمد الدسوقى 

احمد عبدا (

10 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19911 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2022  برقم ايداع 1,627.000 الى : كافيه العراقى

11 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17731 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-08-2019  برقم ايداع 1,616.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مكتب بلطيم الحديث 

للمقاولت العمومية وتوريداتها

12 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20109 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-2022  برقم ايداع 2,233.000 الى : لؤلؤه اللوتس لبيع ملبس المصايف ولعب اطفال

13 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20109 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2022  برقم ايداع 2,233.000 الى : صبحى السيد قطب السيد سهيل

14 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18125 وتم ايداعه 

jeeda medical  بتاريخ   25-02-2020  برقم ايداع 436.000 الى : جيده لستيراد المستلزمات الطبيه

supplies import

15 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19573 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2022  برقم ايداع 364.000 الى : مكتب مكه للتوريدات العامه

16 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19735 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2022  برقم ايداع 984.000 الى : مكتب الخالد للمقاولت العمومية وتوريداتها واعمال المحاجر )عمر 

خالد عبدالجليل مؤمن(

17 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19292 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2021  برقم ايداع 2,210.000 الى : الجبل للمقاولت العمومية وتوريداتها

18 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18125 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2020  برقم ايداع 436.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح/ جدة للمستلزمات الطبية 

jeddah medical supplies and import- وتوريداتها واستيراها
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - ناديه امين محمد مرسى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   17187 وتم ايداعه بتاريخ  06-01-2019 برقم 

ايداع    38تم التأشير فى تاريخ   06-01-2019   بــ  وكيل مفوض عن اعمال السجل

2 - كريم محمد بدر الصفدي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   20072 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-10 

برقم ايداع    2143تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

3 - صبحى السيد قطب السيد سهيل  مدير فرع المقيد برقم قيد   20109 وتم ايداعه بتاريخ  21-08-2022 برقم 

ايداع    2233تم التأشير فى تاريخ   21-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - فضل عبدالحميد عياد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14332 قيدت فى 29-01-2015 برقم ايداع    

160وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - مستور صابر مسعود فرج وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     17757 قيدت فى 05-09-2019 برقم ايداع    

1696وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

3 - محمد حمدى فرغلى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     16222 قيدت فى 01-11-2017 برقم ايداع    

1935وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - محمد حمدى فرغلى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     16222 قيدت فى 01-11-2017 برقم ايداع    

1935وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية قطعة الرض رقم 13/12 

بلوك رقم 33 المنطقة الصناعية الرابعة مدينة برج العرب الجديده

النشاط

1 - شركه المين "تهانى امين توفيق سالم وشريكها" شركة سبق قيدها برقم     17562 قيدت فى 2019-05-30 

برقم ايداع    1141 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ رفع مخلفات

2 - محمد حمدى فرغلى احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16222 قيدت فى 08-12-2021 برقم ايداع    

2670 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط من مخزن لفرع للمارسة النشاط 

الصناعى للشركة

3 - ايه0 ام0 اس لتجارة المعادن والمخلفات شركة سبق قيدها برقم     16222 قيدت فى 08-12-2021 برقم 

ايداع    2670 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط من مخزن لفرع للمارسة 

النشاط الصناعى للشركة

الكيان القانونى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20044   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    2053 الى   فوزى رجب محمد احمد وشريكته

2 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16036   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2098 الى   جمال البدرى عبد الدايم وشركاه

3 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16036   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2099 الى   جمال البدرى عبد الدايم وشركاه

4 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16036   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2094 الى   جمال البدرى عبد الدايم وشركاه

5 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16036   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2097 الى   جمال البدرى عبد الدايم وشركاه

6 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20052   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2082 الى   مصطفى محمود احمد محمود خليل وشريكه )شركة ابناء 

النيل لنشاء المطاعم والماكولت (

7 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 20052   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2082 الى   حماصه

8 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20053   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2089 الى   خالد جمال البدرى وشركاه

9 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 20053   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    2089 الى   JIMMYSجميز بيتزا

10 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14332   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-01-2015 برقم ايداع    160 الى   فضل عبدالحميد عياد وشركاه

11 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20081   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2022 برقم ايداع    2169 الى   بيشوى يوحنا جرجس وشركاة

12 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 20081   وتم 

bazooka and chocolate ايداعه بتاريخ 11-08-2022 برقم ايداع    2169 الى   بازوكا اند شوكليت

13 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17757   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2019 برقم ايداع    1696 الى   مستور صابر مسعود فرج وشريكيه

14 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20140   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    2303 الى   شركة دايموند سنتر )ش.م.م(
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 -  راضى حسين مرضى عبدالكريم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7864   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1999 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2017  بــ :  الطرف الول راضى حسين 

مرضى عبدالكريم شريك متضامن ومدير ويصبح له وحده حق التوقيع على الشيكات الخاصه بالشركة والتوقيع 

امام البنوك واستلم كشوف الحساب والدارة وحق التوقيع موكلة للطرف الثانى وحده عاطف راضى حسين 

مرضى  والتوقيع على العقود والمحررات الخاصه بالشركة والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية والسجل التجارى 

والبنوك والحضور امام الشهر العقارى والتوقيع امام كافة الجهات الرسمية والتوقيع على عقود البيع والشراء 

والرهن والتسهيلت وقروض الئتمان وكافة العمال المصرفيه باسم الشركه بوجه عام سواء للعقارات او 

المنقولت او السيارات وحق البيع او لشراء لكافة اصول الشركة وابرام الصفقات والتوقيع على كافة ما يخص 

الشركة وله فى ذلك ان يوكل الغير فى التوقيع نيابة عنه

2 - فوزي رجب محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20044   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2022 برقم 

ايداع   2053 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

3 - جمال البدرى عبد الدايم محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16036   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   2098 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

4 - جمال البدرى عبد الدايم محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    16036   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   2094 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

5 - مصطفى محمود احمد محمود خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20052   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

6 - مصطفى محمود احمد محمود خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20052   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

7 - احمد حسين محمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20052   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-04 

برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

8 - احمد حسين محمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20052   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-04 

برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

9 - خالد جمال البدرى عبد الدايم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20053   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-04 

برقم ايداع   2089 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

10 - خالد جمال البدرى عبد الدايم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20053   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   2089 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

11 - حامد سلومه حامد خليفه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14332   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2015 برقم ايداع   160 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها 

للطرفين الطرف الول شريك/ فضل عبدالحميد عياد والشريك الثالث / حامد سلومه حامد خليفه مجتمعين او 

منفردين امام جميع الجهات الحكومية الغير حكومية باسم الشركة والتعامل مع البنوك كالسحب واليداع 

والقتراض من البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها وغلق كافة الحسابات البنكية الخاصة بالشركة ولهما الحق 

فى توكيل وتفويض الغير للقيام باعمال الشركة ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة

12 - بيشوى يوحنا جرجس ايوب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20081   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-11 

برقم ايداع   2168 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

13 - بيشوى يوحنا جرجس ايوب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20081   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-11 

برقم ايداع   2168 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  
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14 - مستور صابر مسعود فرج  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17757   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   1696 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع من حق 

الطرفان الثانى السيد/ صديق مستور صابر مسعود والثالث السيد/ مستور صابر مسعود فرج مجتمعان اومنفردان 

ولهما الحق فى توقيع امام جميع الجهات الحكومية والشركات والهالى والتوقيع امام البنوك وفتح الحسابات فى 

البنوك واليداع والسحب وصرف الشيكات والرهن والقتراض من البنوك والتوقيع امام الشهر العقارى والسجل 

التجارى والضرائب ولهما الحق فى شراء و بيع اى اصل من اصول الشركة وبيع وتسجيل الشقق والعقارات 

والراضى بشرط ان يكون التصرف لصالح الشركة ومن نفس اغراضها كما يحق فقط للطرف الول السيد/ محمد 

انور صابر مسعود التوقيع على عقود البيع وتسجيل الشقق والعقارات والراضى بشرط ان يكون التصرف لصالح 

الشركة ومن نفس اغراضها

15 - امجد محمد طليحى احمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20140   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   2303 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عبد ا محمد عبد ا عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11193   قيدت فى   30-09-2009 برقم 

ايداع    830 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

2 - *نظمي سعد إبراهيم محمد*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13480   قيدت فى   30-06-2013 برقم ايداع    

822 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

3 - ابوملوط للمقاولت العامه وتأجير المعدات الثقيله "فرج جمعة عوض فرج"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

14594   قيدت فى   11-06-2015 برقم ايداع    888 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-06-10

4 - كمال عبد الغنى آدم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15294   قيدت فى   12-07-2016 برقم ايداع    

1108 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

5 - غاده جلل على متولى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16020   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

1233 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

6 - عبدالستار مدير ناصف صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12765   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

671 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

7 - سالم سعد كريم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14308   قيدت فى   18-01-2015 برقم ايداع    96 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

8 - محمد مصطفى عبده الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15201   قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    

855 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

9 - نعيم شفيق سعد بشارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15984   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

1149 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

10 - الجالي عمران ناجي عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10349   قيدت فى   15-07-2007 برقم 

ايداع    583 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

11 - دامى العشيبى للتصدير ) دامى مهيدى عوض موسى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12878   قيدت فى   

09-07-2012 برقم ايداع    914 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-08

12 - محمد عبد الحميد محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10237   قيدت فى   04-04-2007 برقم 

ايداع    282 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

13 - عبدالقوى اسبيته عبدالقوى علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11353   قيدت فى   17-01-2010 برقم 

ايداع    69 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

14 - صابر فتحى صابر دمين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16103   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

1566 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

15 - جمعه محمد محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8290   قيدت فى   20-02-2001 برقم ايداع    

148 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

16 - فرحات موسى عمران عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14184   قيدت فى   12-11-2014 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

17 - ادريس صالح عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8097   قيدت فى   26-08-2000 برقم ايداع    

534 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

18 - محمد عطاا صالح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15099   قيدت فى   11-04-2016 برقم ايداع    

601 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

19 - خالد عبدالمنعم محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6780   قيدت فى   19-07-1997 برقم ايداع    

341 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

20 - حليو فؤاد قاسم الدربالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12729   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

582 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23
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21 - ابراهيم عبدالرؤوف عبدالحكيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10336   قيدت فى   2007-07-02 

برقم ايداع    535 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

22 - تامر عبد الفتاح شوقى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14391   قيدت فى   03-03-2015 برقم ايداع    

332 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

23 - عبد الرحمن حسن محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15238   قيدت فى   07-06-2016 برقم 

ايداع    954 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

24 - ربيع محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15864   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    820 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

25 - الطويل للسيراميك والدوات الصحية "أحمد محمد محمود محمد الطويل"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

15911   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    944 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-07

26 - عبدالغفار عبدالرحمن خميس عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15969   قيدت فى   

04-06-2017 برقم ايداع    1115 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-03

27 - شعبان مفتاح فرج حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10573   قيدت فى   18-03-2008 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-17

28 - شعبان مفتاح فرج حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10573   قيدت فى   27-12-2010 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

29 - معتز الدين السيد جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11063   قيدت فى   09-06-2009 برقم 

ايداع    520 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

30 - حسين محمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11713   قيدت فى   10-10-2010 برقم ايداع    

1035 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

31 - عبد الحميد محمد خليل قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15691   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

343 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

32 - سمير حسن دومه يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8650   قيدت فى   28-01-2002 برقم ايداع    

87 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

33 - صافي مستور عطيوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6581   قيدت فى   14-12-1996 برقم ايداع    

636 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

34 - مصطفى مفتاح رمضان جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10334   قيدت فى   02-07-2007 برقم 

ايداع    531 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

35 - عبدالمنعم إدريس نصر شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11453   قيدت فى   01-02-2012 برقم 

ايداع    112 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

36 - عبدالمنعم ادريس نصر شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11453   قيدت فى   18-03-2010 برقم 

ايداع    345 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17

37 - فرج قاسم عبدالعزيز حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12395   قيدت فى   01-11-2011 برقم ايداع    

1208 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

38 - محمد غانى عبدالهادى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14238   قيدت فى   16-12-2014 برقم ايداع    

1364 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

39 - محمد محمود جمعة إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14468   قيدت فى   14-04-2015 برقم ايداع    

581 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

40 - عبد السميع عبد الرازق عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15902   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    913 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

41 - عبدالباري ابرهيم حسين عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11019   قيدت فى   07-05-2009 برقم 

ايداع    425 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-06
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42 - عبد الرازق هارون ميكائيل فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11306   قيدت فى   2009-12-28 

برقم ايداع    1095 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

43 - فرج عاطى سليمان هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12375   قيدت فى   25-10-2011 برقم ايداع    

1178 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

44 - عبدا مجدي سعد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12973   قيدت فى   18-09-2012 برقم ايداع    

1114 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

45 - راوية شحاتة عبد الفتاح شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15700   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    365 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

46 - عوض ا خميس محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16101   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    1556 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

47 - طارق عز الدين محمد السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14802   قيدت فى   27-10-2015 برقم 

ايداع    1398 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

48 - ربيع سعد طاهر حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15956   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

1085 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

49 - إسماعيل مفتاح موسى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15995   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    

1176 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

50 - رمضان عوض غنيوه منيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10915   قيدت فى   22-02-2009 برقم 

ايداع    180 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-21

51 - فرج رحومه محمد رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12452   قيدت فى   25-12-2011 برقم ايداع    

1332 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

52 - خالد عطية حسين مرضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15619   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

102 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

53 - فيصل عبدالفتاح محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15810   قيدت فى   05-04-2017 برقم 

ايداع    695 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

54 - يسرى محمد سليمان بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10374   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    

671 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

55 - وصفى سعيد عبدالرحيم عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11941   قيدت فى   04-04-2011 برقم 

ايداع    322 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

56 - ابو حتيته للمقاولت والخدمات البتروليه ) فتح ا عبدالعزيز حتيته فرغل (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12984   قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    1142 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-23

57 - "الدلتونى للمقاولت" محمد عبد الحميد السيد أحمد الدلتونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14456   قيدت 

فى   06-04-2015 برقم ايداع    542 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-05

58 - فايز سعد مدكور حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14623   قيدت فى   24-06-2015 برقم ايداع    

942 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

59 - فايز سعد مدكور حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14623   قيدت فى   19-11-2015 برقم ايداع    

1482 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

60 - بريك عبد القادر قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7350   قيدت فى   21-09-1998 برقم ايداع    607 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-20

61 - تركى قاسم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7351   قيدت فى   24-09-1998 برقم ايداع    613 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-23

62 - علي خبير زربيه ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10369   قيدت فى   06-08-2007 برقم ايداع    

648 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05
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63 - عبد الكريم مفتاح فرج حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12098   قيدت فى   19-06-2011 برقم 

ايداع    660 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

64 - عصام لطفى سالم درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12958   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    

1081 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

65 - حاتم محمد عبد الرحمن أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15103   قيدت فى   12-04-2016 برقم 

ايداع    615 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

66 - حاتم محمد عبد الرحمن أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15103   قيدت فى   12-04-2016 برقم 

ايداع    616 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

67 - صيدلية برادة "محمد أحمد ماهر عيسى برادة"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15953   قيدت فى   

24-05-2017 برقم ايداع    1068 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-23

68 - جمعه لفى حسين عبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15580   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

2084 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

69 - خيرا عبدالعزيز خليل قدوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12075   قيدت فى   05-06-2011 برقم 

ايداع    611 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

70 - خميس اسماعيل محمد الشويتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12376   قيدت فى   20-10-2011 برقم 

ايداع    1179 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

71 - رامى سعيد محمد نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12836   قيدت فى   10-06-2012 برقم ايداع    

833 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

72 - *عبد العليم رحومة عبد الحميد*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9476   قيدت فى   29-08-2004 برقم 

ايداع    501 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-28

73 - نصار طايل فرحات عبدالحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12131   قيدت فى   26-06-2011 برقم 

ايداع    722 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

74 - منعم حميده حامد يادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12733   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

588 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

75 - يسرى محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7599   قيدت فى   27-04-1999 برقم ايداع    

243 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

76 - هنداوى عبدالعال عبدالونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7987   قيدت فى   08-05-2000 برقم ايداع    

285 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-07

77 - يونس رفيق عوض حسين " للمقاولت والخدمات البتروليه والتوريدات العموميه"  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   10392   قيدت فى   10-09-2007 برقم ايداع    735 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-09

78 - عز الدين عيد يونس عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11459   قيدت فى   25-03-2010 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

79 - احمد محمد جلل عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8855   قيدت فى   18-08-2002 برقم ايداع    

579 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

80 - سماح السيد عبد الواحد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9803   قيدت فى   25-10-2005 برقم 

ايداع    821 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

Page 27 of 28 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

تجديد شركات

1 - شركة مجدى درويش وابراهيم عطيه وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   8255  قيدت فى  

22-01-2001 برقم ايداع   66 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2026  12:00:00ص

2 - بقاله عيسى عبد الحليم واخواته للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   5090  قيدت فى  1989-02-06 

برقم ايداع   55 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2024  

12:00:00ص

3 - شركه زايد مؤون ابوسيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9495  قيدت فى  27-09-2004 برقم ايداع   

572 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2024  12:00:00ص

4 - حامد عبدالعال عبدالونيس وشريكه " صقر ميكس للخرسانه الجاهزه "   شركة سبق قيدها برقم :   15355  

قيدت فى  14-02-2017 برقم ايداع   1339 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/02/2027  12:00:00ص

5 - شركة حامد عبد العال عبد الونيس وشركاه "صقر ميكس للخرسانة الجاهزة"   شركة سبق قيدها برقم :   

15355  قيدت فى  14-02-2017 برقم ايداع   1339 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/02/2027  12:00:00ص

6 - محمد سعد على محمود وشريكة على سعد على محمود   شركة سبق قيدها برقم :   15731  قيدت فى  

09-03-2017 برقم ايداع   482 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2027  12:00:00ص
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