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قيود أفراد

1 - قاسم شحاته مهنى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7882 

ورقم قيد 55245    رئيسى آخر  عن معرض حلويات ومخبوزات, بجهة محافظة البحر الحمر ش الكهف من 

ناحية الحجاز بجوار كمبوند الدفراوى بملك/صفوت زكريا صليب

2 - مجدى حشمت شوقى غالى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7865 

ورقم قيد 62100    محل رئيسى  عن بازار خان الخليلى, بجهة محافظة البحر الحمر طريق القرى - فندق 

الباتروس اكوا بارك ملك/ شركه كلسيك لداره الفنادق والمنشات السياحيه والفندقيه

3 - محمود احمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7870 ورقم 

قيد 62102    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحر الحمر الجرف بجوار الوحدة 

الصحية بملك/سعديه حسن احمد

4 - سعد زغلول اقلديوس غبر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7894 

ورقم قيد 62103    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش الكهف ناصر 

للمشروعات بجوار ابناء المنصورة بملك/نعيم شكر ا معوض

5 - ناصر عبدالله محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7897 

ورقم قيد 62104    محل رئيسى  عن بيع ملبس داخليه, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار - سيتى سنتر طريق 

الكورنيش كارفور ملك/ الشركه العربيه للستثمارات

6 - مصطفى عبدالرحمن عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7899 ورقم قيد 62105    محل رئيسى  عن ترزى ستائر, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة المينا شارع 

الخلفاء الراشدين قريه الصيادين بجوار محل الفى بملك/محمد عبداللطيف ابراهيم محمد

7 - اشرف محمد حميد شحات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7905 ورقم 

قيد 62106    محل رئيسى  عن لحام سيارات, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا تقسيم المنطقة الصناعية عقار 

رقم 75 بجوار ابناء المنصوره بملك/ محمد سعد الدين احمد

8 - ايناس قطب عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7907 ورقم 

قيد 62108    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 216 شارع محمد 

سعيد بجوار كافيه الكسكادا بملك/عطية يوسف احمد

9 - عيسى ابراهيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7909 

ورقم قيد 62109    محل رئيسى  عن استديو تصوير دون الطباعه, بجهة محافظة البحر الحمر حى الكوثر -* 

عقار رقم 141 تقسيم المطار ش مترو ملك/ بغدادى على بغدادى - محل رقم 1

10 - طارق محمد عيد سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7960 ورقم قيد 20279    رئيسى آخر  عن تصوير ماعدا الطباعه, بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 12 

السنتر التجارى رقم 1 فندق صن رايز هوليدايز ملك صن رايز لدارة الفنادق الغردقة البحرالحمر

11 - طارق محمد عيد سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7962 ورقم قيد 20279    رئيسى آخر  عن مكتبة, بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 22 السنتر التجارى 

رقم 1 فندق صن رايز هوليدايز ملك صن رايز لدارة الفنادق الغردقة البحرالحمر

12 - محمد احمد السيد احمد المناديلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7919 ورقم قيد 62110    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه تقسيم المطار 

عقار رقم47 شارع بست واى بجوار هابى بملك/ مدحت بشرى عبد الملك

13 - احمد مصطفى احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7920 

ورقم قيد 62111    محل رئيسى  عن ورشة تقفيل موبيليا, بجهة محافظة البحر الحمر القصير المنطقة الصناعية 

حاره 1 فوق بملك/محمد سيد احمد
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14 - غاده سعيد سلمه ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7933 

ورقم قيد 62112    محل رئيسى  عن تجاره و توريدات مستلزمات الفنادق, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة 

الدهار شارع السلم امام مسجد قباء بملك/محمود امير محمد اسماعيل

15 - حسام طه عبد الوكيل عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7938 ورقم قيد 62114    محل رئيسى  عن عطور, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه طريق القرى فندق 

شتايجر برجر بملك/ الفندق محل رقم16/أ

16 - احمد حشمت على حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7950 

ورقم قيد 62115    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه عقار رقم A48 ش 

الكهف بجوار الؤلؤه كافيه بملك/ ايمن انسى نجيب ميخائيل

17 - محمد حسانى محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7951 ورقم قيد 

62116    محل رئيسى  عن اكسسوار موبايل و مستلزمات كمبيوتر, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار 

عقار رقم 9 ش اللواء سليمان مظهر بملك/ورثه عاشور محمود حسين

18 - محمد محمد محمود الدرينى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7952 ورقم قيد 62117    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث خشبى متنوع, بجهة محافظة البحر الحمر قطاع 

الصناعات الهندسيه واللكترونيه ملك/ الهيئه العامه للتنميه الصناعيه - الوحده رقم 26

19 - على اسماعيل بربرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7968 ورقم 

قيد 62118    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة البحر الحمر القصير شارع 6 اكتوبر بجوار مدرسة 

الشيخ عطا بملك/ جابر امين بسطاوى محل

20 - بدوى حسان على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7971 ورقم قيد 

62119    محل رئيسى  عن خان الخليلى و عطاره, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة فندق الباتروس 

اكوابارك بملك/شركه كلسيك لدارة المنشات السياحية محل رقم 6

21 - عبده ابو الفتوح محمدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7973 ورقم قيد 62120    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة ش الكهف 

بجوار العالمية للكهرباء بملك/مصطفى حنفى محمود البواب

22 - اسامة حمدى فاضل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7974 

ورقم قيد 62121    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستحضرات تجميل والدوات المنزلية والمواد الغذائية, 

بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش ماهر راغب بجوار محطة التوبيس بملك/منار ماهر راغب امين

23 - وفاء احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7975 ورقم 

قيد 62122    محل رئيسى  عن مركز تدريب تنمية بشريه و استشارات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة 

الدهار متفرع من شارع النصر بجوار بنزينه عويض امام بنك مصر بملك/فاطمه احمد حامد معوض الدور الثانى

24 - عماد عدلى حكيم باسليوس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7985 

ورقم قيد 62123    محل رئيسى  عن تجارة اسمنت ومواد بناء, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار رقم 295 ش 

السلم خلف سمير زوايا بملك/الطالب

25 - حمديه عبد الحافظ فرغلى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7995 ورقم قيد 62124    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وفندقية دون توريد العمالة والملبس 

العسكرية, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار تقسم المل ملك/فتوح فاروق السيد محمد الدور الرضي شقة رقم 2

26 - نادر صابر حكيم حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8010 ورقم 

قيد 62125    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 300 

امتداد الشهيد حسين ابو العباس بجوار سوبر ماركت الفتح بملك/الطالب
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27 - جميل ناجح اسلمان بسطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8011 

ورقم قيد 62126    محل رئيسى  عن مصوغات ومجوهرات, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 21 تقسيم 

جنوب المكثف شارع الممشى بملك/محمد عبد الهادى فاوى

28 - احمد سعيد سالمان سالم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8012 ورقم 

قيد 62127    محل رئيسى  عن مشتل لتجارة البذور والمواد الزراعية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 6 

امتداد الكهف بجوار الشوربجى بملك/على سيد احمد احمد الدور الرضى

29 - خليل السيد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8074 ورقم 

قيد 16219    رئيسى آخر  عن بيع جلود, بجهة محافظة البحر الحمر فندق الباتروس اكوا بارك محل رقم 7

30 - احمد حامد محمد رشيدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8048 

ورقم قيد 58183    رئيسى آخر  عن بردى, بجهة محافظة البحر الحمر طريق القرى فندق الباتروس اكوا بارك 

محل رقم 8 بملك/الفندق

31 - نشات عبد الفتاح عديل فرح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8017 

ورقم قيد 62130    محل رئيسى  عن بيع مصوغات الذهب والفضه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار 

شارع الجامع خلف مكتب البريد الرئيسى بملك/ هشام عبد المقصود فراج و بهاء الدين عبد المقصود فراج و فراج 

عبد المقصود فرج

32 - نعمه يوسف ابراهيم عليان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8022 

ورقم قيد 62131    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار عقاررقم155 تقسيم 

خلف الستاذ بجوار مخبز الستاد بملك/ جابر سيد احمد حمدان

33 - ابراهيم بدرى بغدادى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8035 

ورقم قيد 62132    محل رئيسى  عن بيع شندوتشات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقهعقار رقم21 مشروع 

بنك السكان والتعمير بمنطقه ابو عشره بملك/ عبد الواحد محمود على غلب محل رقم4

34 - محمود فخرى عبد ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8037 

ورقم قيد 62133    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 158 عرابية 

منخفض التكاليف بجوار كافيه اكسبريسو ملك ياسر ابراهيم محمد

35 - ايوب انيس جرس سويحه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8042 

ورقم قيد 62134    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة عقار رقم 314 

خلف منخفض التكاليف خلف ماركت السوانى ملك ابراهيم عزيز ميخائيل

36 - فتحى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8049 ورقم قيد 

62135    محل رئيسى  عن تنجيد و مفروشات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الميناء عقار رقم 226 ابو 

العباس بملك/ماجد عزمى سعيد

37 - الهادى احمد ابراهيم ابوالحجاج تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8101 ورقم قيد 17203    رئيسى آخر  عن بيع كوتشى, بجهة محافظة البحر الحمر المحل رقم35 فندق ريجينا 

الغردقه طريق الكورنيش مباشرة الشارع الرئيسى الغردقه بملك/ الشركه الدوليه مصر للمشروعات السياحيه 

والفندقيه )فنادق ريجينا(

38 - عادل عاطف فتحى معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8137 

ورقم قيد 50982    رئيسى آخر  عن ادارة مطاعم بيع سندوتشات, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة شاطى 

الساقية ميدان العروسة بملك/شاطى عام الساقية ويمثله السيد /محمود عبد الرحيم محمد السنوسى
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39 - احمد علم عبدالعزيز حمزه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8077 

ورقم قيد 62137    محل رئيسى  عن مكتب رحلت نقل داخلى ) بعد الحصول على الموافقة من هيئة النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار امام محطة النقل الوجه القبلى بملك / محمود علم 

عبدالعزيز

40 - مصطفى محمود محمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8086 ورقم قيد 62138    محل رئيسى  عن تجاره و توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة البحر الحمر 

الغردقة شارع السنتر الليبى مجمع السنتر بملك/صبرى وديع راتب

41 - عمرو جمعه داكر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8089 

ورقم قيد 62139    محل رئيسى  عن ادارة وتملك وانشاء وتشغيل وبيع وشراء الوحدات البحرية واليخوت 

السفارى وادارة وتشغيل مراكز الغوض والنشطة البحرية  والنوادى الصحية وامتلك وتشغيل باصات وسيارات 

لغرض الشركة, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة - قطعة رقم 33 النجده ملك سوزان صبحي حبشى حمد

42 - صفوت على سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8105 ورقم قيد 

62140    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئه بالمتاجر المتخصصه للكتب و الصحف و الدوات المكتبيه بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة طريق القرى فندق اكوافيستا بملك/شركه 

كلسيك لداره المنشات السياحيه و الفندقيه )اكوفيستا(

43 - فاطمه سعيد هاشم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8108 

ورقم قيد 62141    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه حريمى, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا عقار رقم4 

شارع السيد البدوى بجوار فون ابو حجزى بملك/ بدرى حسن احمد سيد

44 - مصطفى محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8109 ورقم 

قيد 62142    محل رئيسى  عن محل زيوت و فلتر كماليات وخدمات السيارات, بجهة محافظة البحر الحمر 

الغردقة حى االكوثر الكوثر الجديد بجوار فندق ريفولى و مستشفى الفا بملك/محمد فهمى احمد

45 - ربيع حلمى شحاته عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8110 ورقم قيد 62143    محل رئيسى  عن اصلح اجهزة تكييف, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار شارع 

الكهف خلف بى تك بملك / اشرف حجاج عبدالراضى

46 - سيد العزب محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8118 ورقم 

قيد 62144    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحر الحمر عمارة رقم 56 قرية الهمبرا 

الممشي السياحى بملك/ اسامة محمد احمد

47 - وائل رفعت فخرى خلف تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8121 

ورقم قيد 62145    محل رئيسى  عن ورشه دهان موبليا, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار ش السلم 

خلف ماركت ابو دنيا بملك/ عبد اللطيف عربى حسن

48 - ايمن ايليا اندراوس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8138 ورقم قيد 

62147    محل رئيسى  عن بوك شوب و مكتبه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقاله محل رقم 17 خلف 

مبنى 17 فندق صن رايز مملوك بالس بملك/الفندق

49 - عبدالباسط محمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8144 ورقم 

قيد 22392    رئيسى آخر  عن غسيل سجاد, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة ش الحجاز بجوار شركة 

المقاولون العرب بملك/عبدا محمد صقر

50 - عماد عصام الدين سليم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8141 ورقم 

قيد 62148    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحر الحمر شارع الجمهورية عقار رقم 7 ميدان 

الشرفة العسكرية بملك / كمال الدين حسين عبدالقادر
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51 - رزيق بخيت عزمى عبد الشهيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8142 ورقم قيد 62149    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار 313 شارع 

الموقف المدينة الصناعية بملك/محمد ابراهيم محمود

52 - رياض سعيد رياض بخيت تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8145 

ورقم قيد 62150    محل رئيسى  عن بازار خان الخليلى, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار شارع البازارات 

بملك / سعيد رياض بخيت عوض - محل

53 - ياسر سعد كامل عمر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8152 ورقم 

قيد 62152    محل رئيسى  عن بن و ايس كريم, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقاله طريق الشيراتون 

بمدخل شاطئ الفيروز بملك/الوحدة المحلية لمدينه الغردقة محل رقم 8

54 - محمود العريان محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8157 

ورقم قيد 62153    محل رئيسى  عن تسويق الكترونى فماعدا المن و الحراصة و الكاميرات للسلكيه, بجهة 

محافظة البحر الحمر الغردقة عمار رقم 39 الكوثر الجديد خلف مستشفى الفا بملك/الطالب الدور الول علول شقة 

رقم 12

55 - دعاء محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8161 

ورقم قيد 62154    محل رئيسى  عن تجارة وتسويق المفروشات عبر النترنت, بجهة محافظة البحر الحمر 

عقار رقم 207 تقسيم الحجاز منطقة ابوعشرة بملك / صندوق تمويل السكان الجتماعى الدور الثالث

56 - نرمين شفيق عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8162 

ورقم قيد 62155    محل رئيسى  عن محل ادوات كهربائيه و ستاليت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة 

السقاله عقار رقم 254 ش الباشا بجوار مسجد عمر بن عبدالعزيز بملك/ميخائيل روحى عبدا خليل محل رقم 1

57 - احمد جمال عبدالعزيز محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8163 

ورقم قيد 62156    محل رئيسى  عن بيع وتوريد بلستيكات ومنظفات, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار 

شارع سوق الخضار خلف بيع المصنوعات بملك / على سليمان على سليمان

58 - محمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8172 ورقم 

قيد 62157    محل رئيسى  عن ادارة و تملك وحدات بحرية دون تنفيذ الرحلت البحريه و التصوير تحت الماء, 

بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة المل خلف البلوكات خلف صيدليه مكه بملك/مارى زخارى بطرس

59 - محمود علي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8173 

ورقم قيد 62158    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحر الحمر العاشر من رمضان بجوار 

فندق سيمون بملك/طلعت تناغو قيلبس خليل

60 - احمد عبدا بكر صبره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8176 

ورقم قيد 62159    محل رئيسى  عن تى شيرت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة فندق الباتروس اكوابارك 

بملك/شركة كلسيك لدارة المنشات السياحية

61 - شعبان احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8177 

ورقم قيد 62160    محل رئيسى  عن تى شيرت, بجهة محافظة البحر الحمر فندق الباتروس اكوا بلو بملك/

شركة كلسيك لدارة المنشات السياحية والفندقية

62 - بيشوى خيرى حنا هارون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8178 

ورقم قيد 62161    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحر الحمر شارع المدارس بجوار كافتيريا 

شمس بملك / غنى حنا هارون حنا

63 - محمود على حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8179 ورقم قيد 

62162    محل رئيسى  عن العاب ترفيهيه انيميشن, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الهضبة عقار رقم 47 

امام فندق روما بملك/محمد على السيد الدور الثالث شقه رقم 21
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64 - نجوى عبدالشافى بكرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8181 ورقم 

قيد 62163    محل رئيسى  عن مكتبة و مطبعة تصوير المستندات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة امام 

مستشفى البحر الحمر الجديدة بجوار مسجد رياض الصالحين بملك/ احمد محمود مدنى همام

65 - سماح محمود ابوسريع سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8192 

ورقم قيد 62165    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحر الحمر السقاله - ابو نواس - ش 

حسنى حماد بجوار محل الوائل ملك/ رمضان مبارك رمضان

66 - فتحيه سلمه كامل تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8200 ورقم قيد 

62167    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة البحر الحمر القصير تقسيم المل شارع مسجد عشكان 

بملك/ جابر احمد حسن على

67 - رحاب محمد عباس محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8201 

ورقم قيد 62168    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة البحر الحمر ش السنترال بجوار مدرسة 

العدادية بنات بملك / سامية عبدالبديع نفيس

68 - وليد حازم محمود رياض اقبعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8202 ورقم قيد 62169    محل رئيسى  عن توريدات عمومية واقامة تنظيم حفلت وانيميشن ماعدا توريد 

العمالة والملبس العسكرية, بجهة محافظة البحر الحمر مرسى علم ششارع رقم 19 عقار رقم 60 ملك ابو 

الحجاج محمود احمد محمود

69 - اميره على احمد عبدالحكيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8203 

ورقم قيد 62170    محل رئيسى  عن بلى استيشن, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 23 تقسيم جنوب 

المكثف بملك / مبروك شحاته بخيت عبدالمسيح

92 - ويصا عطيه ويصا مسعد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8327 

ورقم قيد 62196    محل رئيسى  عن ورشة دوكو سيارات, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش الكهف بجوار 

الكرماوى للزيوت بملك / عيد شحاته سعيد

70 - عيسى عزمى زكى ابادير تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8213 

ورقم قيد 62171    محل رئيسى  عن محل بيع وشراء الموبيليا والجهزه الكهربائيه المستعمله, بجهة محافظة 

البحر الحمر الغردقه السقاله عقار رقم 147 ميدان العروسه خلف فندق الجولف بملك/ ابراهيم عقله ابراهيم احمد 

محل رقم1و2

71 - احمد صالح حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8214 

ورقم قيد 62172    محل رئيسى  عن كافتيريا مأكولت ومشروبات )ماعدا المشروبات الكحولية(, بجهة محافظة 

البحر الحمر السقالة ش الشيراتون القديم امام مون لند بملك / محمد جمال محمد

72 - ميلد جمعه عبده خليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8216 ورقم 

قيد 62173    محل رئيسى  عن بيع الملبس وادوات البحر, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله ش 

الشيراتون سنتر البرنس محل رقم B2 بملك/ على سيد احمد عبدا وشركاه

73 - احمد حسنى عبدالحميد سالم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8217 

ورقم قيد 62174    محل رئيسى  عن مفروشات و مراتب, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار رقم 117 

بجوار فندق فلوباتير بملك/ سهير بقطر حبش ونس الدور الرضى محل رقم4

74 - احمد محمود حسن السمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8227 

ورقم قيد 62175    محل رئيسى  عن مطعم ) مسمط (, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 73 تقسيم الوفاء 

امام كافتيريا العمدة بملك / رمضان احمد فندى محمد خير الدور الرضى محل رقم 6
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75 - سيد حسين محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8228 ورقم 

قيد 62176    محل رئيسى  عن خضروات وفاكهة وبذور ومواد زراعية, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار 

عقار رقم 6 امتداد الكهف بجوار سوبرماركت القصبى بملك / على سيد احمد احمد - الدور الرضى

76 - محمد محمود ابوزيد نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8232 

ورقم قيد 62178    محل رئيسى  عن بيع سندوتشات فول و فلفل, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الممشى 

السياحىمحل رقم 8 امام قريه المشربية بملك/الوحده المحليه لمدينه الغردقة

77 - عمرو المتولى نور الدين عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 8243 ورقم قيد 62179    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه 

السقاله عمارات منخفض التكاليف خلف كافتيريا بكار بملك/ عادل عباس محمود مبارك الطابق الرضى محل 

رقم5

78 - متى جرجس السيد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8251 ورقم قيد 62180    محل رئيسى  عن كايت سيرف ) دون رحلت البحر والتسويق لها(, بجهة محافظة 

البحر الحمر سفاجا فندق ميركور ك12 بملك/ فندق سى ستار بوريفاج

79 - عبدالرحمن رمضان سليم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8256 

ورقم قيد 62181    محل رئيسى  عن بيع اعشاب طبيعية و حلويات و مشروبات باردة و ساخنه, بجهة محافظة 

البحر الحمر الغردقة شارع الشيراتون ميدان العروسه بجوار النيل للفراعنه بملك/سارة محمد السيد يوسف

80 - يوسف عبدالمؤمن عبد العظيم علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8258 ورقم قيد 62182    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 215 شارع 

الروضة بجوار الشيخ شحات بملك/عبدالمؤمن عبد العظيم علي محمد الدور الرضى

81 - مريم سعدانى على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8262 

ورقم قيد 62183    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا عقار رقم 54 شارع 

الستاد خلف صيدلية دكتورة فاطمه بملك/ممدوح محمد على محمد

82 - ابتهاج ابوالحسن موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8268 ورقم قيد 62184    محل رئيسى  عن خياطة شنط, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 21 ش كمال 

الدين حسين بجوار سوبرماركت ابوكريم بملك / رضوان حسانى محمود

83 - ماريان سامى جندى ايوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8272 

ورقم قيد 62185    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار 194 تقسيم الكوثر 

خلف صيدلية العزبى اول الغردقة بملك/وسيم كامل مرزوق

84 - هاجر حسين عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8273 ورقم قيد 

62186    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 7 طريق المطار امام 

مدرسه رجاك بملك/وجبه سمير مجلع حنا ملك/منير سمير مجلع

85 - مى عبدالباسط محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8280 ورقم 

قيد 62187    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة البحر الحمر القصير العاشر من رمضان عقار 

رقم 62 بجوار مكتب التموين بملك/عبدالباسط نادى محمد ابراهيم محل رقم 1

86 - سعد محمد عبد الله احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8291 

ورقم قيد 62189    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة البحر الحمر القصير - عقار رقم 25 شارع 

المركز التجارى ملك شاذلى محمد احمد اسماعيل

87 - شيماء فيصل احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8301 

ورقم قيد 62190    محل رئيسى  عن غرفة تجميد وتبريد لتجارة المواد الغذائية ) ثلجة (, بجهة محافظة البحر 

الحمر عقار رقم 278/أ تقسيم الحرفيين بملك / جمعه محمد عثمان ابوالحجاج
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88 - عبد العزيز جابر ضوى عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 8307 ورقم قيد 62191    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه 

تقسيم الحرفيين منطقه الحرفين المدينه الصناعيه بملك/ السيد بدرى عطا ا

89 - نسمه على ابو زيد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8321 

ورقم قيد 62192    محل رئيسى  عن مكتب رحلت نقل داخلى بعد الحصول ع التراخيص و الموافقات اللزمه, 

بجهة محافظة البحر الحمر السقالة امتداد ذوائد ابو العباس بجوار السوق التجارى بملك/محمد احمد السيد

90 - وليد حليم سليمان بولس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8324 ورقم 

قيد 62193    محل رئيسى  عن ورشة دهانات اثاث, بجهة محافظة البحر الحمر عرابية شارع الثلثين امام 

السوانى ماركت بملك / محفوظ عطية ويصا

91 - ايمن شرقاوى ابواليمين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8326 

ورقم قيد 62195    محل رئيسى  عن عطارة و زيوت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة محل رقم 

12 طريق الشيراتون فندق ويفز بملك/عماد حلمى لبيب عبدالشهيد

93 - ايمن عاطف صبرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8336 ورقم 

قيد 62198    محل رئيسى  عن بوك شوب و تي شيرت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة طريق 

الشيراتون فندق ويفز بملك/عماد حلمى لبيب محل رقم 13

94 - سامح دبوس بولس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8337 ورقم قيد 

62199    محل رئيسى  عن عطور و زيوت, بجهة محافظة البحر الحمر الممشى السياحى فندق صن رايز اكوا 

جوى بملك/شركة صن رايز لدارة الفنادق محل رقم 3

95 - رامى محمد عباس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8387 

ورقم قيد 62205    محل رئيسى  عن توريدات عمومية خدمات نقل ثقيل ) ماعدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة البحر الحمر بجوار ماركت ابوعشرة ش الفريق عبدالعزيز بملك / محمد عباس حسن 

مخلوف

96 - ايمن رجب ابراهيم معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8390 

ورقم قيد 62206    محل رئيسى  عن معرض مخبوزات, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 136 خلف 

عمارات منخفض التكاليف شارع الثلثينى بملك / حمدى احمد منصور عمر الدور الرضى محل رقم 3

97 - مها صابر عبدالمنعم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8395 ورقم قيد 62207    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت عمومية, بجهة محافظة البحر الحمر 

عقار رقم 239 الكوثر بجوار بنك السكان والتعمير بملك / محمود احمد محمد محمود

98 - عبدالغفار سطوحى ديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8398 

ورقم قيد 62208    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الحياء بملك/ورثة 

محمود محمد بريك

99 - احكام على احمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8400 ورقم 

قيد 62210    محل رئيسى  عن بقاله وخردوات, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا الشغال العسكريه نادى 

الشاطئ الرياضى بملك/ النادى

100 - شنوده جبره يعقوب اسحق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8401 

ورقم قيد 62211    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة عمارة 

رقم 40 الهضبة خلف كافيه بانوراما بملك / عوض شهدى ميرهم

101 - رزيقى عزت مرزوق عبد المسيح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8412 ورقم قيد 62212    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار 

شارع السلم ملك غطاس زكريا عيسى
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102 - ناديه احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8415 ورقم قيد 

62213    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه و تشطيبات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة شارع اولد 

بطاطا متفرع من شارع النصر بملك/ احمد كامل احمد ادريس محل رقم 10

103 - نصرالدين محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8418 

ورقم قيد 62214    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة مكادى عماره رقم12 

s مدخل d بملك/محمد السيد عبدالرحمن السيد الدور الرضى شقه رقم 101

104 - د / كريم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8422 ورقم قيد 

62215    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 310 / أ حى الكوثر امام بنك 

السكان والتعمير بملك / محمد احمد حسن و مالك محمد احمد حسن

105 - رافت بركات واصف فانوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

 A / 146 8425 ورقم قيد 62216    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم

تقسيم ناصر والمشروعات بملك/ميلد عبد الحكيم ملطى عبد الملك الدور الرضي

106 - وليم فايز فوزى جلوعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8431 

ورقم قيد 62217    محل رئيسى  عن ورشه نجارة الى, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 358 امام توكيل 

مرسيدس الحرفييم بملك / ابراهيم ملك رياض

107 - ايمن حنا حليم حنا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8435 ورقم 

قيد 62218    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة كاجوال وشرقيات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة طريق 

القرى فندق دانا بيتش ملك شركة كلسيك لدارة المنشات السياحية والفندقية

108 - محمد عبد ا اسماعيل عكاز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8444 ورقم قيد 62219    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة - استوب شوب 

العقاري القديم بجوار عطارة شيخ العرب ملك محمود محمد حسن حسانين الدور الرضى

109 - محمود عبد اللطيف توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8464 ورقم قيد 62221    محل رئيسى  عن بيع منتجات زراعيه والعسل النحل والعسل السود واللبان 

ومشتقاتها, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه عقار رقم66 الذهبيه امام مدرسه رويال بملك/ سيد احمد بكر 

حسين محمد

110 - بوسى ابراهيم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8465 

ورقم قيد 62222    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة منطقة ابو عشرة تقسيم 

ش عمارات العلم بملك/احمد سمير احمد وهبه

111 - علء محمود ابوالعزب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8470 

ورقم قيد 62223    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار شارع الفريق 

عبدالعزيز مصطفى خلف كنيسه الدهار بملك/عبدالحميد خالد محمد

112 - احمد الهادى على معروف تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8474 

ورقم قيد 62224    محل رئيسى  عن مجمدات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار شارع الكهف بجوار 

الوطنيه للسيراميك بملك/ خلف عمر احمد وعبدالحميد فؤاد

113 - الشاذلى محمد سليمان مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 8475 ورقم قيد 62225    محل رئيسى  عن تجارة الجملة الخاصة بالغذية والمشروبات والتبغ ماعدا 

المشروبات الكحولية ) بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمة (, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار 

منطقة البدارى سوق الجملة المؤقت بملك / الوحده المحلية لمدينة الغردقة محل رقم 50
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114 - رحمه محمد صبرى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8485 ورقم قيد 62226    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار حى الزراعة 

خلف مديرية الزراعة بملك / محمد على محمد مبارك - محل

115 - اسماعيل السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8486 ورقم 

قيد 62227    محل رئيسى  عن محل فطاطرى, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا شارع استاد اللومنيوم عقار 

59 تقسيم الهالى بجوار بيتزا السكندرانى حسنى محمد ابو النصر

116 - مصطفى محمود عبد الرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 8491 ورقم قيد 62228    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وشحن سيارات, بجهة محافظة البحر الحمر 

سفاجا عقار رقم ن 1 حى القادسية شارع الثلجة خلف بنك السكندرية بملك امل عبد المنعم فرج

117 - على عاطى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8492 ورقم قيد 

62229    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا شارع الذاعة و التليفزيون اخر سور 

الذاعة بجوار ماركت الفهد بملك/عبدالناصر وردانى محمد

118 - ربيع محمد صدقى رياض تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8499 

ورقم قيد 62230    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ماعدا توريد العمالة والملبس العسكرية, بجهة 

محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة شارع الشيراتون ملك فارس محروص البدرى بباوى الدور الرضى شقة 

رقم 1

119 - اسراء محمد عبدا حماده تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8509 

ورقم قيد 62231    محل رئيسى  عن محل طرح, بجهة محافظة البحر الحمر شارع بنك مصر حى شنيشن 

بملك / صديق شاذلى مبارك ابراهيم

120 - اندرو جورج مكرم تادرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8511 ورقم قيد 62232    محل رئيسى  عن معرض و توريدات مفروشات ومراتب, بجهة محافظة البحر 

الحمر عمارة الشركة المصرية للمبانى ش العروبة خلف الكنيسة الدهار بملك / شكر فؤاد صديق مقار

121 - صيام سعد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8520 ورقم قيد 

62233    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار ش المصالح 

بجوار مسجد بلل بملك/فاطمه نور خليفه

122 - زينب محمد سعيد فضيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8523 

ورقم قيد 62234    محل رئيسى  عن قطع غيار اجهزة منزليه, بجهة محافظة البحر الحمر خلف البنك الهلى 

ملك/بديع فؤاد حمزه

123 - اسراء ممدوح محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8532 ورقم 

قيد 62235    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحر الحمر االغردقة شارع المستشفى العام بجوار كافينريا 

كهرمانة بملك/ايمن احمد محمد معوض محل

124 - حسن رمضان صدقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8535 ورقم 

قيد 62236    محل رئيسى  عن بيع و شراء خردة ومخلفات و ميزان, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة 

الدهار عقر 144 شارع السلم امتداد المنطقة الصناعية بملك/خالد ابو العباس محمد سعيد محل

125 - على احمد حمدى محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8536 

ورقم قيد 62237    محل رئيسى  عن بيع وشراء خردة ومخلفات و ميزان, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة 

عقار 144 شارع السلم المنطقة الصناعية بملك/محمد محمد صادق حسن محل

126 - عبد المنعم محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8541 ورقم قيد 62238    محل رئيسى  عن خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله الميناء 

امام اكا خلف قسم شرطه السقاله بملك/ على حامد على سعد
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127 - محمد على حسينى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8543 

ورقم قيد 62239    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الوفاء عقار 459 بملك/

مصطفى عادل ثابت

128 - سحر محمد محمود محمدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8557 

ورقم قيد 62240    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) ماعدا توريد العمالة والملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة البحر الحمر المل الدهار خلف بلوكات المل بملك / انور عبدالسلم خليل الدور الرضى

129 - كامل محمد عبادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8559 

ورقم قيد 62241    محل رئيسى  عن بوك شوب ومينى ماركت وادوات بحر, بجهة محافظة البحر الحمر فندق 

ومنتجع كيلوباترا مكادى باى فنتازيا بيتش خليج مكادى بملك/الفندق

130 - سماح محمد عطا ا عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8561 ورقم قيد 62242    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه بالجمله, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه 

حى الوفاء شارع كافتريا العمده بجوار كنيسه الراعى الصالح بملك/ محسن محمد زكى ابراهيم

131 - ابراهيم رمضان ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8565 ورقم قيد 62243    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة حى المل 

بجوار سنتر ادم / مسجد علي مصيلحى ملك محمد عبد السميع سيد

132 - هالة محمد متولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8566 

ورقم قيد 62244    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 29 ش الثلثين طريق عرابيا 

بملك / حسين احمد حسين حسانين

133 - مايكل وديع فؤاد ذكى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8567 ورقم 

قيد 62245    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم A/84 امتداد 

ناصر للمشروعات بملك/وائل ميلد صمويل عطيه الطابق الرابع علوى مكتب

134 - الحسن مصطفى حسين تميرك تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8575 ورقم قيد 62246    محل رئيسى  عن بيع وتوريد قطع غيار اجهزة كهربائية, بجهة محافظة البحر 

الحمر عقار رقم 16 تقسيم الجراج امام الشئون الجتماعية ش انور السادات بملك / الحسن مصطفى حسين 

تميرك

135 - ياسر احمد عبد ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8581 ورقم قيد 62247    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت العمومية, بجهة محافظة البحر الحمر بلوك 333 

الحياء المائية بجوار مسجد فاطمه الزهراء بملك/ايهاب احمد عبد ا محمود

136 - محمد احمد متولي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8593 

ورقم قيد 62248    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا عمارة رقم 4 

مبارك 2 ملك محمود احمد متولي محمد

137 - صيدليه د/ وليد سمير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8594 

ورقم قيد 62249    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله شارع المدارس 

بجوار مطعم السراء بملك/ عادل عبد العال

138 - سمر الدهم مرعي ابو القاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8595 ورقم قيد 62250    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة البحر الحمر القصير عقار رقم 19 

تقسيم جنوب المكثف ملك محمد علي عبد الراضى علي محل رقم 3

139 - جورج منير جورجى مترى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8599 ورقم قيد 62251    محل رئيسى  عن صاله جيمنا زيوم, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الجونه حى 

البستان G1/2A بملك/ شركه اوراسكوم للسكان ش.م.م
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140 - اسلم جمعه راشد احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8607 

ورقم قيد 62252    محل رئيسى  عن عصارة, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار شارع المصالح امام التامينات 

بملك / امام جابر توفيق محمد

141 - محمد فراج ابراهيم الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8608 

ورقم قيد 62253    محل رئيسى  عن خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار سوق الجمله بجوار 

النجده بملك / على فراج ابراهيم الصاوى

142 - سعد مصطفى سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8616 ورقم 

قيد 62254    محل رئيسى  عن تصنيع خزانات بلستيك, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الحرفيين بجوار 

شركة غبور بملك/ عفت عاطف تادرس مصنع

143 - شهيره سيد عبدالعزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8623 ورقم قيد 62255    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ماعدا توريد العماله و الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة البحر الحمر الغردقة تقسيم المطار 1 الغردقة ش 3 امتداد مبارك 5 بملك/السيده غانم رشوان الدور الثانى 

شقه رقم 14

144 - محمود على محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8629 

ورقم قيد 62256    محل رئيسى  عن بيع خضروات و فاكهه, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار سوق الخضار 

بجوار شركه بيع المصنوعات بملك/مبارك نجاح مبارك ابراهيم

145 - عاصم احمد محمد حنجل تاجر فرد  رأس ماله 18,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8647 

ورقم قيد 62259    محل رئيسى  عن مكتب خدمات للمؤسسات التعليمية والبرمجيات, بجهة محافظة البحر 

الحمر الحياء عقار رقم 1 / أ تقسيم الجوهرة طريق القاهرة بجوار حى شمال بملك / حسن عبدالمنعم حماد

146 - اميره بشاره شلبى عزيز تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8648 

ورقم قيد 62260    محل رئيسى  عن بيع دراجات ناريه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه عقار رقم 3 ش 

النصر امام مسجد حمزه خلف التمساح بملك/ محمد ابو االمجد محمد حامد

147 - كيرلس روماني حنا سيفين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8652 

ورقم قيد 62262    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية وتوريدات عمومية فيماعدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 123 تقسيم الستاد بجوار ميكس للستاليت وعطارة الطاحونة 

بملك/فتحى مجلع بشير بدير محل رقم 1

148 - محمد سيد رسلن متولى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8654 

ورقم قيد 62263    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله عقار رقم 296 شارع 

الكنيسه بملك/ مبارك عباس احمد

149 - محمود فراج محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8660 ورقم قيد 

62264    محل رئيسى  عن دكتور فيش, بجهة محافظة البحر الحمر قريه جولدن بيتش الكيلو 12 شمال الحياء 

بملك/المجموعه المتحدة للفنادق و لبقرى السياحية هورجادا جولدن بيتش

150 - رمضان محمود عبدالشافى سماسيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 8663 ورقم قيد 62265    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة البحر الحمر حى الكوثر 217 / ب 

الكوثر بملك / محمد فريد عبدالرحمن على - محل بالدور الرضى

151 - محمد حسن احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8668 ورقم 

قيد 62266    محل رئيسى  عن محل خضروات, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا عقار رقم 24 شارع خالد 

بن الوليد بملك/ محموديوسف على يوسف
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152 - اسماء محمود عبد الخالق محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8670 ورقم قيد 62267    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار حى الزراعه بجوار 

مدرسة الثانوية بنات بملك/محمود عبد الخالق محمد عوض

153 - ديفيد اكرم ايليا جورجى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8671 

ورقم قيد 62268    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 2 ش الحجاز 

خلف الصالة المغطاة بملك / محمد سمير حسانى حنفى محل رقم 3

154 - صموئيل عادل غالى مكسيموس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8675 ورقم قيد 62269    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية, بجهة محافظة البحر الحمر 

عقار رقم 43 ش الستاد بملك / وصفى متى مرقص

155 - راندا محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8676 ورقم 

قيد 62270    محل رئيسى  عن دهان اخشاب, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا المنطقة الصناعية بجوار 

مجزر المتحده بملك/ايليا رزيقى سيفين

156 - ايمان نبوى عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8681 

ورقم قيد 62271    محل رئيسى  عن تجاره و توريدات مود الغذائية, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة ش 

الكهف امام مسجد حمزه بن عبدالمطلب بملك نجلء محمد محمد عبد العال

157 - احمد محمد يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8688 

ورقم قيد 62273    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة البحر الحمر الشغال العسكرية عقار 

رقم 113 تقسيم عمر بن الخطاب بجوار مسجد الحسين بملك / ثناء يوسف محمود ابوزيد

158 - احمد محمد حسنى شرقاوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8696 ورقم قيد 62274    محل رئيسى  عن مكتب رحلت نقل داخلى ) بعد الحصول على الموافقات 

والتراخيص اللزمة من هيئة النقل الدولى والداخلى (, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة عقار رقم 234 ش 

السنترال السياحى بملك / مدحت فايز بركة رافائيل شقة رقم 13

159 - خديوى محمد بدير فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8697 

ورقم قيد 62275    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه تقسيم الحرفيين الدهار 

شارع الحجاز بجوار ماركت البربرى بملك/ عبد الحميد على حسن

160 - محمد عبد المحسن نور الدين عسكر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8698 ورقم قيد 62276    محل رئيسى  عن اكسسوار سيارات وكماليات وغسل سجاد, بجهة محافظة 

البحر الحمر الغردقه حى الكوثر عقار رقم 281 بجوار شركه الكهرباء بملك/ محمد احمد ابو النجا متولى محل 

رقم 3-2

161 - احمد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8699 

ورقم قيد 62277    محل رئيسى  عن مطعم وجبات ساخنه, بجهة محافظة البحر الحمر عماره الحج كمال برعى 

رقم 35ش احمد امين خلف سنتر بابا عبده بملك/كمال مرعى محمود

162 - محمد التونى عيسى فكرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8700 

ورقم قيد 62278    محل رئيسى  عن تخليص جمركى, بجهة محافظة البحر الحمر الميناء شارع بنك 

السكندرية بجوار فندق القدس بملك/محمود عيسى فكرى على

163 - حسن السيد سعيد السيد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8707 ورقم قيد 62279    محل رئيسى  عن مطعم تيك اواى, بجهة محافظة البحر الحمر حى الكوثر - عقار 

رقم 83 / 84 /85 خلف بست واى ملك/ نبيل غطاس ارمانيوس
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164 - محمد محمد محمد عبد الفتاح جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8708 ورقم قيد 62280    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الهضبه الشماليه 

عقار رقم92 اخر شارع المدارس بجوار ماركت ميسى بملك/ وجيه حارس بخيت الطابق الرضى

165 - عادل ماهر عزيز لبيب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8713 

ورقم قيد 62281    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوي, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 69 ش السلم 

خلف سوبر ماركت كوكو بملك/مني ثابت عبد النور حنا

166 - مصطفى عبدالجابر بغدادى محسب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 8718 ورقم قيد 62282    محل رئيسى  عن بيع فراخ, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 1 ش 

سليمان مظهر بجوار مندرة الخطارة بملك / عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز

167 - باسم حليم فوكيه حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8719 ورقم 

قيد 62283    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الطريق السريع الصوبات الزراعية 

امام محطه رفع 56 بملك/احمد عبد الحميد عبدا الدور الرضى محل رقم 3/أ

168 - احمد ابراهيم جاد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8720 

ورقم قيد 62284    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 344 شارع 

الباشا خلف كافيه السكرية بملك/احمد محمد احمد محمد شاهين

169 - محمد احمد حسين عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8723 ورقم قيد 62285    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة البحر الحمر شارع الجمهورية 

بجوار جامع ابوبكر الصديق اول شارع الشاطئ بملك / احمد عبدالله احمد حامد - الدور الرضى - محل

170 - مريم يعقوب عزيز جميل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8726 

ورقم قيد 62286    محل رئيسى  عن كهربائى سيارات وصيانه غاز طبيعى, بجهة محافظة البحر الحمر الوفاء 

- عقار رقم 133 ش الشهر العقارى القديم ملك/ عمر محمد السمان

171 - انعام محمد بكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8728 ورقم 

قيد 62287    محل رئيسى  عن مغسله ملبس, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة حى الكوثر عقار رقم 102 

الكوثر القديم تقسيم المطار منطقة البنوك بملك/احمد سيد على محمد

172 - هانى فايز عطيتو جرجس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8732 

ورقم قيد 62288    محل رئيسى  عن ملبس رجالى  واحذية, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار امام 

مسجد الدهار بجوار محل كركر ملك ورثة المرحوم محمد عوض احمد فطب محل رقم 1

173 - سيد عبدالرحيم سيد فهمى تاجر فرد  رأس ماله 31,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8736 

ورقم قيد 62289    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئة بالمتاجر المتخصصة للغذية ) بعد الحصول على الموافقات 

والتراخيص اللزمة (, بجهة محافظة البحر الحمر العوينة شارع العوينة الجديدة بملك / عبدالحميد فهمى ابراهيم

174 - نادية عاشور عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8737 

ورقم قيد 62290    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهة, بجهة محافظة البحر الحمر القيادات امام شاطىء 

العائلت بملك/طلعت بباوى بسادة

175 - مرفت فاخورى زكى مقار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8745 

ورقم قيد 62291    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة الصيادين بجوار 

اسماك البطل بملك / زكريا نبيل وديع - الطابق الثانى علوى - شقة رقم 5

176 - السيد عبدالصبور السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8747 ورقم قيد 62292    محل رئيسى  عن تى شيرت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة فندق ريجينا بملك/

الشركه الدوليه مصر للمشروعات السياحيه و الفندقيه )فندق ريجينا( محل رقم 33
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177 - نادر ناشد موسى شنوده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8761 

ورقم قيد 62294    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة المركز السياحى 

تقسيم الهضبه المركز السياحى اول الغردقة بملك/محمود خليفه محمود قاسم

178 - على جمال على حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8762 ورقم 

قيد 62295    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الشيخ شحات سوق تجارى حى 

الروضه بملك/الوحده المحليه لمدينة الغردقة محل رقم7

179 - بشار محمد محمود هاشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8765 

ورقم قيد 62296    محل رئيسى  عن مغسله ملبس, بجهة محافظة البحر الحمر حى الكوثر القديم خلف هاى 

ميكس بملك/محمد محمود هاشم احمد

180 - اميل فاروق بهنام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8768 ورقم 

قيد 62297    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار شارع السلم بجوار مخبز 

سى عمر بملك/ورثه المرحوم عفيفى احمد محمد الدور اارضى محل رقم 1

181 - عبدالعزيز عبدالظاهر هاشم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 8776 ورقم قيد 62298    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم 

الستاد عقار رقم 113 بجوار مخبز الستاد بملك / عشرى عبدالظاهر هاشم اسماعيل

182 - فاطمه السيد الحجار تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8801 ورقم 

قيد 62299    محل رئيسى  عن مواد غذائية وعطارة و اعلف, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار شارع الجلء 

امام الظاهر للنقل بملك / ابراهيم مبارك محمد خطاب

183 - محمد سعد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8812 

ورقم قيد 62300    محل رئيسى  عن ايجار معدات غطس, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة امام بوابة 

المارينا بملك / سعد محمد سلمة

184 - محمد عفت محمود دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8816 

ورقم قيد 62302    محل رئيسى  عن توريد ادوات منزلية ومنظفات, بجهة محافظة البحر الحمر امتداد شارع 

المدارس خلف سوبر ماركت الجزيرة اول الغردقة بدروم تجارى بملك/منصف ايليا  نجيب درياس

185 - باخوم جورجى لمعى حبيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8822 ورقم قيد 62303    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحر الحمر الهضبة الشمالية عقار رقم 600 

ش المدارس بجوار سوبرماركت المبراطور بملك / خالد سمور بولس مرجان

186 - توماس صلح نصرى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8823 ورقم قيد 62304    محل رئيسى  عن ادوات بحر, بجهة محافظة البحر الحمر مارينا سوما باى ملك/ 

شركه ابو سومه للتنميه السياحيه

187 - محمود عبدالشافى ابراهيم مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8829 ورقم قيد 62305    محل رئيسى  عن توريدات فندقية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 24 شارع 

المطار بملك / رزق عبدالشافى ابراهيم - الدور الول علوى - شقة رقم 101

188 - سرور كامل يوسف مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8833 

ورقم قيد 62307    محل رئيسى  عن محل اسماك مملحة, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة عقار 412 تقسيم 

الشهيد حسن ابو العباس ش الباشا السقالة بملك/ محمد المدرك علي شلبي

189 - حسين عبدا حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8835 

ورقم قيد 62308    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش السلم بجوار 

الشوربجى بملك / هانى حسن ابراهيم
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190 - صابر ربيع سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8844 

ورقم قيد 62310    محل رئيسى  عن بيع مشروبات عصائر وفرشات, بجهة محافظة البحر الحمر مبارك 11 

عقار رقم 3 بجوار موقف مبارك 11 شمال الحياء بملك / محمد عاشور محمود حسين محل رقم 1

191 - مجدى خلف مجلى رياض تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8858 

ورقم قيد 62311    محل رئيسى  عن بلى ستيشن, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة ميدان العروسة خلف 

فندق الجولف بملك / فادى مرقس موسى

192 - جورج عشم ملكى صادق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8861 

ورقم قيد 62312    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار عقار رقم 13 ش عمر بن 

الخطاب امام قاعه مسايا ملك ورثه عشم ملكى صادق

193 - محمد طه محمد محمد جابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8863 ورقم قيد 62313    محل رئيسى  عن صالون حلقة رجالى, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة ش 

متفرع من ش الشيراتون ش التحاد الستثمارى خلف كافيه السكرية بملك / ابوبكر عوض ا سعيد

194 - هانى رومانى فؤاد سمور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8864 

ورقم قيد 62314    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة -عقار رقم 66شارع السلبام 

امام محل حدايد الشريف ملك عبد الرحيم عبد الغنى محمود

195 - محمد حسن عبد الستار حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8866 ورقم قيد 62315    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة ش الشيراتون 

بجوار استار فيش بملك/ غريب عاشور عبد الكريم سعد

196 - احمد عبده مبارك عثمان تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8870 

ورقم قيد 62316    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة البحر الحمر ش الجمهورية بجوار مندرة قرنى 

بملك/ احمد يوسف محمد

197 - محمد عادل محمد على موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8871 ورقم قيد 62317    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم المنطقة الصناعية 

عقار رقم 9 ش الحجاز كمبوند بلو ستار بملك / محب كرمه وهبه تاوضروس محل رقم 4

198 - طارق سعيد الشحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8874 

ورقم قيد 62319    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة البحر الحمر الهضبة الشمالية عقار رقم 34 تقسيم 

الجبل الشمالي خلف بنك كيو ان بي بملك/محمد محمد عاطف محل رقم 1 و 2

199 - يوسف شنوده انور عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8875 

ورقم قيد 62320    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية, بجهة محافظة البحر الحمر الهضبة الشمالية عقار 

رقم 600 تقسيم الجبل الشمالى بجوار سوبرماركت المبراطور بملك / عماد جاد عطيه داود

200 - ابراهيم ابراهيم عبدالمقصود ابو المعاطى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 8878 ورقم قيد 62321    محل رئيسى  عن مغسلة ملبس, بجهة محافظة البحر الحمر الوفاء - الوفاء 

والمل امام فندق كنج توت بجوار كافيه الفراعنة بملك / مجدى حسين مدبولى

201 - امانى رومانى الفى عزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8879 

ورقم قيد 62322    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش سليمان مظهر بجوار الكنيسه 

بملك / محمد ابراهيم احمد رضوان

202 - بساده فوليب غطاس مساك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8880 

ورقم قيد 62323    محل رئيسى  عن دكتور فيش احواض اسماك علجيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة 

طريق القرى قرية ميراج السنتر التجارى ملك مكاريوس رفعت عطية
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203 - فادى مجدى حليم فؤاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8881 

ورقم قيد 62324    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة البحر الحمر طريق الكورنيش امام مسجد 

الصفوة ملك/ مينا خليل عبدالسيد شقة رقم 43

204 - صيدليه د / احمد على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8905 ورقم قيد 62326    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 187 شارع اولد 

بطاطا متفرع من شارع النصر بملك / محمد لطفى عبدالحميد يسن

205 - سمير محمد نجيب محمود قاسم ابوعجيله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 8906 ورقم قيد 62327    محل رئيسى  عن علج بالسماك, بجهة محافظة البحر الحمر فندق 

اكاسيا ك 26 جنوب القصير بملك / فندق اكاسيا سويس ريزورت

206 - محمد شاكر محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8911 

ورقم قيد 62328    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار ش 

النصر امام موقف اتوبيس الوجه القبلى بملك/ سيد ابو الوفا احمد

207 - محمد محمود محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8916 ورقم قيد 62329    محل رئيسى  عن بيع خرده ومخلفات, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار شارع 

السلم خلف السلخانة بملك / عبدالشافى عدلى احمد

208 - مصطفى عبدالمين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8919 ورقم قيد 62330    محل رئيسى  عن تصنيع وتجارة الثاث والديكور, بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم 

الذهبية بجوار كافتيريا اللؤلؤة الذهبية بملك / ابراهيم عوض بكر

209 - اسامة عبدالهادى محمود عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 8921 ورقم قيد 62331    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتشطيبات ومقاولت عمومية, بجهة محافظة 

البحر الحمر تقسيم النتركونتننتال عقار رقم 125 محل رقم 6 بملك / اسامه فيكتور موريس

210 - عابدين بدوى ثابت على تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8928 

ورقم قيد 62332    محل رئيسى  عن مقلى وتسالى, بجهة محافظة البحر الحمر السقالة ش الخلفاء الراشدين امام 

معرض القديس بملك / وليد محمود محمد راشد

211 - احمد محسن عبدالشكور عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8931 ورقم قيد 62333    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار 

رقم 937 تقسيم الحجاز بملك / محمود محمد مدنى محمد

212 - محمد يوسف محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8934 ورقم قيد 62334    محل رئيسى  عن بيع هواتف محمولة وخدمات محمول, بجهة محافظة البحر الحمر 

الحياء بالما ريزورت بملك / الشركة الدنماركية المصرية للتنمية السياحية

213 - مكاريوس اشرف سعيد العبد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8938 ورقم قيد 62335    محل رئيسى  عن معرض تاجير سيارات, بجهة محافظة البحر الحمر الكوثر امام 

كمبوند بريتش بملك / نشات ارمانيوس جرجس

214 - عبدالحليم سعيد خديوى الراوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8947 ورقم قيد 62336    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر شارع شباب العاشر 

بجوار سوق العريشى بملك / عبدالحميد سعيد خديوى

215 - هناء عبد القادر محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8951 

ورقم قيد 62338    محل رئيسى  عن مغسله ملبس, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الحياء عمارات 

الفيروز بملك/ احمد احمد ابراهيم محل رقم7
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216 - ماجد ناصر عبد ا حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8954 

ورقم قيد 62339    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الهضبه عقار رقم47 امام فندق 

روما بملك/ وجيه حارس بخيت

217 - صفوت عبدالحليم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8961 ورقم قيد 62341    محل رئيسى  عن بيع اقمشة, بجهة محافظة البحر الحمر شارع التليفزيون عمارة 

ممدوح الجميلى بملك/امل ربيع الجميلى احمد

218 - محمد نجاح حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8965 

ورقم قيد 62343    محل رئيسى  عن بيع الخضروات و الفاكهه, بجهة محافظة البحر الحمر شارع الستاد 

بجوار مركز بلل للكمبيوتر بملك/عمرو على محمد على محل

219 - حميده محمد صالح بكرى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8966 

ورقم قيد 62344    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات واكسسوار, بجهة محافظة البحر الحمر المنطقة 

الصناعية عقار رقم 8 بجوار الشوربجى بملك / هويدا سيد عبدالسلم

220 - وائل احمد عباس احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8971 

ورقم قيد 62345    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحر الحمر الحياء ستار سيتى بجوار مبارك11 

بملك/محمود سليمان محمود محمد محل رقم52و53

221 - كمال محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8978 

ورقم قيد 62347    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 5 شارع النصر 

بجوار مدرسة الجيل الصاعد بملك / على محمد على مصطفى

222 - عاطف عدلى مكسى روفائيل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8982 ورقم قيد 62348    محل رئيسى  عن محل بيع دواجن, بجهة محافظة البحر الحمر الجبل الشمالى عقار 

رقم 2 امام كافيه مكانى بملك / ماجد لطفى امين

223 - سماح محمد المغازى عبدالحميد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 8999 ورقم قيد 62351    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات عمومية ) ماعدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمة (, بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 

401 السنترال السياحى تقسيم حسن ابوالعباس بملك / سامح احمد عبدالعزيز - الدور الرضى محل رقم 4

224 - مينا سيد لطيف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9012 ورقم قيد 

62352    محل رئيسى  عن بيع اجهزة و اكسسوارات كمبيوتر, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 

10شارع التليفزيون من ش الستاد امام مسجد الصحابه بملك/رومانى عادل داود بطرس

225 - محمد ربيع محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9015 

ورقم قيد 62353    محل رئيسى  عن بيع بن, بجهة محافظة البحر الحمر حى الكوثر عقار رقم 59 تقسيم 

المطار بجوار مستشفى الكوثر بملك / باسم عزت عزيز - الدور الرضى - محل رقم 7

226 - محمد نوبى  محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9018 

ورقم قيد 62354    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار شارع الكهف 

بجوار مسجد الفتح ملك عمرو سيد احمد عبد المام

227 - مصطفى محمود هارون تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9025 

ورقم قيد 62355    محل رئيسى  عن محل بيع سندويتشات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة حى الموظفين 

بجوار مستشفى النور بملك/سعد محمد محمد رشوان

228 - سلوى محسن رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9029 

ورقم قيد 62356    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار شارع عبدالعزيز 

مصطفى خلف منطقه الكنيسه بملك/مدحت رمضان الدمرانى محمد
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229 - محمود عبد الله حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9039 ورقم قيد 62357    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية والتوكيلت التجارية, بجهة محافظة 

البحر الحمر الغردقة الدهار شارع الشهيد  مبارك بجوار صيدلية د - مرام  ملك شاذلى مبارك

230 - احمد حلمى محمد هريدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9041 

ورقم قيد 62358    محل رئيسى  عن بازار, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه فندق بل اير بملك/شركه 

الجفتون للمشروعات السياحيه محل رقم10

231 - فاطمه محمد خلف ا شحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9055 ورقم قيد 62359    محل رئيسى  عن تغير زيوت سيارات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار 

عقار رقم 876 شارع سمير زوايا بجوار ورشه عمرو عفشه بملك/ سامح صبحى سيد زهرى

232 - عبدالرحمن نبيل حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9056 

ورقم قيد 62360    محل رئيسى  عن بيع موتسيكلت و قطع غيار, بجهة محافظة البحر الحمر القصير عقار 

رقم102 ش شنيشن بجوار منفذ الرقية للدخان بملك/اسراء عبدالرحيم محمد على

233 - مجدى نشات عدلى مينا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9057 

ورقم قيد 62361    محل رئيسى  عن تغير زيت و فلتر, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة ابو عشره تقسيم 

عمارات بنك السكان خلف مخزن ابو عشره بملك/يوسف حامد يوسف حامد

234 - ساميه عبدالنعيم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9064 

ورقم قيد 62362    محل رئيسى  عن محل احذية, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا البلد شارع الوحدة الصحيه 

بجوار الوحده الصحيه بملك/احمد كامل محمد ابو زيد

235 - حسام منير صدقى مسدارى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9065 ورقم قيد 62363    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه شارع 

السلم بجوار الشوربجى بملك/ سامح صلح بباوى

236 - شرين فاروق حلمى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9066 ورقم قيد 62364    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقاله ميدان 

العروسة خلف مقهى المعداوى بملك/ابراهيم فاروق حلمى ابراهيم

237 - نعيمه عسران ابو زيد حسن بخاتى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9067 ورقم قيد 62365    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار 

امام النادى الجتماعى خلف استراحه مدير المن بملك/ / علء عبد الرحيم على عود

238 - اشرف خير حرز ا عبد الظاهر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9070 ورقم قيد 62366    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا شارع 

التليفزيون عقار رقم 104 بجوار جمعيتى ملك  خير حرز ا عبد الظاهر بخيت

239 - علي ضاحى علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9081 

ورقم قيد 62367    محل رئيسى  عن تجارة مواد عزل وحدايد وبويات, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة ش 

السلم امام مدرسة السلم البتدائية ملك نادية صبحى سعد خليل

240 - ايمن محمد الشبراوى محمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 9082 ورقم قيد 62368    محل رئيسى  عن للتجاره ومستلزمات الكمبيوتر, بجهة محافظة البحر 

الحمر الغردقه الدهار عقار رقم113 شارع الكهف خلف العفريت لقطع الغيار السيارات بملك/ على محمد 

مصطفى على

241 - محمود عبدا عبدالسلم الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9084 ورقم قيد 62369    محل رئيسى  عن محل مواد غذائية, بجهة محافظة البحر الحمر الدهار عقار رقم 

331 شارع النجدة بعد مسجد النور بملك / الشاذلى عبيد ا يوسف عبدا
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242 - وفاء رجب غزالي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9095 

ورقم قيد 62370    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة تقسيم ناصر 

للمشروعات ش الكهف اول الغردقة ملك شحاته ابراهيم عبد الحافظ جمال عبد الستار محمد
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فروع الفراد

1 - سليم محمد عبد ا عبيد ا  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   7875 ورقم قيد   35140  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت  بجهة محافظة البحر الحمر حجر الساس مجلس المدينة/بملك على ابو المجد احمد سلمان اعتبارا 

من

2 - قاسم شحاته مهنى محمد حسن  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   7888 ورقم قيد   55245  محل فرعى  

عن مخبز افرنجى  بجهة محافظة البحر الحمر ش الكهف من ناحية الحجاز بجوار كمبوند الدفراوى محل رقم 5 

بملك/عزيز مسعد جبرة بخيت

3 - ابانوب فايز قلته حفيظ  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   7892 ورقم قيد   59381  محل فرعى  عن 

صناعة وبيع حلويات من العجين  بجهة محافظة البحر الحمر السقالة عقار رقم 495 امتداد ابو العباس ش الباشا 

بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز بملك/حمدى خير ا ابن احمد محل رقم 2

4 - عبدالحميد محمد على  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   7944 ورقم قيد   8306  محل فرعى  عن مطعم 

كشرى  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة محل رقم 6 مشروع الفيروز شمال الحياء بجوار بنك مصر بملك/بنك 

السكان و التعمير

5 - مينا نادر الفى جندى  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   8060 ورقم قيد   54840  محل فرعى  عن بيع 

وصيانه  واكسسوار محمول  بجهة محافظة البحر الحمر الحياء بجوار نقطة شرطة الحياء بملك/محمود نور الدين 

محمد حامد

6 - ايمان حسين محمود ابوزيد  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   8041 ورقم قيد   58939  محل فرعى  

عن بيع احذيه  بجهة محافظة البحر الحمر ى الغردقه الدهار شارع 23 يوليو عقار رقم 11 بملك/ محمد على محمود 

مرزوق

7 - امجد سور زارع سور  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   8133 ورقم قيد   23922  محل فرعى  

عن انشطة بحرية اسنوركلينج  بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا فندق ممنون بملك / الفندق - بنشاط / انشطة بحرية 

السنوركلينج

8 - مايكل لطيف ويصا ابسخرون  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   8146 ورقم قيد   62151  محل فرعى  

عن محل حلواني  بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى ش عبدالرحيم عبدالموجود -ملك- نرمين لطيف ويصا -

9 - مايكل لطيف ويصا ابسخرون  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   8146 ورقم قيد   62151  محل فرعى  

عن محل حلواني  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الوفاء عقار رقم 79 / 80 بجوار حديقة الوفاء والمل بملك / 

سالي زكريا راسم - الدور الرضي - محل رقم 4

10 - السيد محمد محمود احمد  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   8207 ورقم قيد   35515  محل فرعى  

عن صالون حلقة  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار شارع باتا امام مستشفى النور عقار رقم 105 بملك/

سميحه ضاحى حسن

11 - محمد على محمد حميد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   8269 ورقم قيد   14587  محل فرعى  عن 

بيع نظارات طبية  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله - لميناء - شارع شدوان - امام مدرسة الشهيد حسين 

سعيد بملك / عبده منصور محمد محمد الحمر

12 - محمد علي محمد حميد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   8267 ورقم قيد   14587  محل فرعى  عن  

بيع نظارات طبية  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه حي الكوثر مشروع مركز الغردقه السياحي بملك / شركة 

نوفال للتنميه العقاريه

13 - محمد على محمد حميد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   8269 ورقم قيد   14587  محل فرعى  عن 

بيع نظارات طبية  بجهة محافظة قنا ش طريق النصر بندر قوص ملك / صقر احمد محمد

14 - محمد علي محمد حميد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   8267 ورقم قيد   14587  محل فرعى  عن  

بيع نظارات طبية  بجهة محافظة قنا ش طريق النصر بندر قوص ملك / صقر احمد محمد

15 - محمد سعد محمود ابراهيم  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   8319 ورقم قيد   50177  محل فرعى  

عن بيع سندوتشات  بجهة محافظة البحر الحمر ش المل بجوار نادى النشئ للعمال
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16 - حاتم عبد العال عبد الهادى عبد العال  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   8374 ورقم قيد   33236  

محل فرعى  عن اكواب وراقيه واطباق ورقيه وشنط دعايه وهدايا من اقمشه غير منسوجه  بجهة محافظة البحر 

الحمر الغردقه وحدات رقم 109,102 بقطاع الصناعات الهندسيه بمجمع الصناعات الصغيره بملك/ الهيئه العامه 

للتنميه الصناعيه

17 - فضل موسي فوزي صليب  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   8371 ورقم قيد   39263  محل فرعى  

عن مينى ماركت  بجهة محافظة البحر الحمر صالة الوصول الدولى مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة - بملك/ الشركة 

المصرية للمطارات

18 - محمد حسانى محمد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   8355 ورقم قيد   62116  محل فرعى  عن 

كافتيريا  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه شارع الكورنيش امام عماره الوقاف عقار رقم 5/أ بملك/ ورثه فاطمه 

عثمان عثمان محمد

19 - مكتب محمد فرج عبدالمقصود انور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع   8350 ورقم قيد   62202  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت 

السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى  بجهة محافظة الشرقية كفرالحمام امام كوبرى الول 

ملك/باسم ابراهيم احمد

20 - مكتب محمد فرج عبدالمقصود انور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع   8350 ورقم قيد   62202  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت 

السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى  بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم المطار عقار 14 

ش 14 طريق المطار منخفض التكاليف عمارة 2 بملك / احمد ابو الوفا ابو المجد

21 - منصور محمدين احمد محمد  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   8434 ورقم قيد   32663  محل فرعى  

عن تربيه وبيع دواجن  بجهة محافظة البحر الحمر راس غارب قريه وادى دارا القطعه رقم235 بملك/ عفيفى شحات 

محمد احمد القيرى

22 - احمد نور الدين احمد ابراهيم  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   8452 ورقم قيد   60805  محل فرعى  

عن سوبرماركت  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة تقسيم الحياء محل رقم 1 الدور الرضى ملك محمد محمد 

سامح محمد

23 - سيد العزب محمد احمد  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   8439 ورقم قيد   62144  محل فرعى  عن 

كافية ومشروبات غازية  بجهة محافظة البحر الحمر الممشى السياحى قرية الهمبرا عقار رقم 56 بملك/سامح عبد 

القادر لبيب

24 - ابو القاسم محمد محمد عبدالرحمن  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   8463 ورقم قيد   55535  محل 

فرعى  عن مخبز بلدى  بجهة محافظة البحر الحمر شارع 60 عقار رقم 1 بملك / احمد عليان سليمان احمد

25 - اسحاق صبحي فهيم عبدالملك  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   8488 ورقم قيد   59296  محل 

فرعى  عن ادوات صحية  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة محل رقم 3 عقار رقم 2 تقسيم ناصر المشروعات ش 

الكهف بجوار مسجد حمزة

26 - احلم سعد فرج محمد  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   8519 ورقم قيد   22634  محل فرعى  عن 

مينى ماركت  بجهة محافظة البحر الحمر شارع العاشر من رمضان عقار 172 منطقة شنيشن بملك / حمدى 

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن

27 - عبير سيد على ابراهيم  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   8564 ورقم قيد   57310  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط الى / اكسسوار سيارات وقطع غيار سيارات  بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا ش الحرية بجوار فندق 

الجزيرة بملك/قدرية عبداللطيف على

28 - احمد حامد محمد رشيدى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   8550 ورقم قيد   58183  محل فرعى  

عن عطاره وبدوى  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه فندق صن رايز اكوا جوى الممشى السياحى بملك/ شركه 

صن رايز لداره الفنادق

29 - مارك مجدى وليم انتوس  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8598 ورقم قيد   33087  محل فرعى  

عن سوبرماركت  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة شارع الكوثر الجديد عقار رقم 82 ملك سامية ملقى اندراوس
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30 - محمود مصطفي محمد محمد علي  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8585 ورقم قيد   36833  محل 

فرعى  عن اثاث وموبيليا مستعملة  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 332 تقسيم امتداد الوفاء ش الشهر 

العقارى القديم ملك مكرم فرج جيد حنا

31 - شيماء رشاد على محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8572 ورقم قيد   38726  محل فرعى  عن 

مصنع لتصنيع منتجات البلستيك  بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا المنطقة الصناعية بملك محمود علي بشير

32 - سعيد ابو العل ابو الفضل احمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8583 ورقم قيد   44434  محل 

فرعى  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة البحر الحمر القصير شارع احمد اسماعيل بجوار مكتب التموين بملك/ 

احمد عبد المهيمن عليان محمد

33 - اسراء محمد عبدا حماده  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8589 ورقم قيد   62231  محل فرعى  

عن مكتب ديكورات ومقاولت  بجهة محافظة البحر الحمر شارع الممشى السياحى عقار رقم B بملك / عبدالنعيم ابو 

المجد مغربى

34 - هبه سلمه امبارك محمد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8656 ورقم قيد   18263  محل فرعى  

عن ملبس جاهزة  بجهة محافظة البحر الحمر القصير ش الممشى الجديد بجوار مجلس المدينه بملك/فاطمه بربرى 

ضاحى احمد

35 - ريموند حبشى نجيب خليل  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8611 ورقم قيد   48842  محل فرعى  

عن ركن الشيشه  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه A26 بفندق شتايجنبرجر اكوا ماجيك بالممشى السياحى بملك/ 

شركه ماستر لين للمشروعات السياحيه

36 - ريموند حبشى نجيب خليل  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8613 ورقم قيد   48842  محل فرعى  

عن ركن شيشه  بجهة محافظة البحر الحمر L1197 بفندق بيور ليف بالممشى السياحى بملك/ شركه ماستر لين 

للمشروعات السياحيه

37 - اسماعيل ابراهيم يوسف على  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8659 ورقم قيد   53834  محل فرعى  

عن كافيه  بجهة محافظة البحر الحمر القصير مول العدنان امام مجلس المدينه بملك/ شركه العدنان للمقاولت 

والستيراد

38 - عبدالغفار سطوحى ديب  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   8687 ورقم قيد   62208  محل فرعى  عن 

تربيه وبيع المواشى والغنام والماعز  بجهة محافظة البحر الحمر راس غارب وادى دارا قطعه رقم7أ بملك/ جمعيه 

وادى دارا التعاونيه الزراعيه لتنميه وتعمير واستصلح الراضى والمشهره برقم 642 لسنه 2006م

39 - د / كريم احمد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   8694 ورقم قيد   62215  محل فرعى  عن صيدلية  

بجهة محافظة البحر الحمر مارينا الغردقة السياحية السقالة بجوار مينا الصيادين محل رقم B-1 بملك / مارينا الغردقة 

السياحية

40 - هانى سيد فتح ا  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   8760 ورقم قيد   27917  محل فرعى  عن بازار 

خان الخليلى  بجهة محافظة البحر الحمر السقالة طريق الشيراتون فندق ويفز لروز بملك / شركة لروزا لدارة 

الفنادق

41 - امير كرم سليمان جرجس  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   8771 ورقم قيد   39577  محل فرعى  

عن كافيه  بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 310/18 شارع شيرى تقسيم ابوالعباس بملك / احمد ذكى محمد 

عبدالغنى

42 - ايمن عربى احمد محمد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   8754 ورقم قيد   61917  محل فرعى  عن 

عطور  بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا منتجع موفنبيك سوماباى بملك / الشركة العالمية للتنمية الفندقية و السياحية

43 - سيد عبدالحميد احمد حسن  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   8786 ورقم قيد   39866  محل فرعى  

عن ورشة فنية لتشكيل الحديد يدوى  بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش السلم بجوار ورشة سمكرة محمد احمد 

من ش سمير زوايا بملك / محمد احمد على احمد

44 - بولس عيد نظيم عبد المسيح  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   8799 ورقم قيد   53082  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عمومية  بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش التربية والتعليم خلف السنترال بملك/ انجى موعود 

لظيم
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45 - عاطف يوسف ميخائيل حنا  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   8853 ورقم قيد   52006  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عمومية  بجهة محافظة البحر الحمر عقار 199 شقة 9 الدور الرابع زوايد الوفاء بجوار الراعى 

الصالح بملك / هدى موسى ميخائيل غبر

46 - مينا خليل عبدالسيد خليل  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   8887 ورقم قيد   56858  محل فرعى  

عن استثمار وتطوير عقارى  بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم الوفاء - 38 ش - بجوار عماره الوقاف ملك/ خليل 

عبدالسيد عبدالسيد - الطابق الرضى - شقة رقم 1

47 - مكارى هبيل يعقوب داود  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8897 ورقم قيد   31295  محل فرعى  

عن استثمار عقارى  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله ش الباشا ش 406 عقار رقم 68 بملك/ رفعت هبيل 

يعقوب داود

48 - مرعى ابو زيد الحنفى محمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8895 ورقم قيد   49851  محل فرعى  

عن كافيتريا  بجهة محافظة البحر الحمر سفاجا الشارع الخلفى بجوار الدولية ماركت ملك محمد ابراهيم دسوقي

49 - مجدة مهران مسعود  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8923 ورقم قيد   50091  محل فرعى  عن 

معرض مخبوزات  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع نشاط ) معرض مخبوزات ( بالعنوان الكائن الغردقه شارع 

المدراس بجوار كافيه شمس عقار رقم539 بملك/ وجيه حارس بخيت

50 - لوجين حماده عمر احمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8937 ورقم قيد   52631  محل فرعى  عن 

كافتيريا ومينى ماركت  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه شارع الكهف امتداد السلم بجوار كافتيريا الصقر بملك/ 

فتحى سعداوى عبد الحفيظ

51 - احمد عبدالرحمن احمد الطاهر  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8910 ورقم قيد   54792  محل 

فرعى  عن مينى ماركت  بجهة محافظة البحر الحمر القيادات امام شاطئ الجيش محل رقم 1 عقار رقم 1777 الدور 

الرضى بملك / وليد وفيق حجاب

52 - خالد حامد على محمود  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8908 ورقم قيد   59774  محل فرعى  عن 

ورشه كاوتش  بجهة محافظة البحر الحمر القصير المدينه الصناعيه الشارع العمومى امام كافتيريا بملك/ حسن عبد 

الجواد حسن

53 - راويه عنتر احمد ابو زيد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8933 ورقم قيد   61017  محل فرعى  

عن مشغل ملبس  بجهة محافظة البحر الحمر القصير المنطقه الحرفيه عقار رقم231 محل بملك/ محمد ضاحى 

حسين على

54 - يحيى حبشى احمد خضر  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8949 ورقم قيد   61703  محل فرعى  

عن سنتر ملبس جاهزة  بجهة محافظة البحر الحمر الستاد خلف سوبر ماركت عرفات بملك / مختار مبارك حسين 

زهران

55 - محمد على محمد حميد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8991 ورقم قيد   14587  محل فرعى  عن 

بيع نظارات  بجهة محافظة البحر الحمر رأس غارب عقار رقم 143 شارع الحريه بملك / محمود احمد عبدالرحيم

56 - محمد على محمد حميد  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8991 ورقم قيد   14587  محل فرعى  عن 

بيع نظارات  بجهة محافظة قنا ش طريق النصر بندر قوص ملك / صقر احمد محمد

57 - عبدالرحمن سيد مختار حسن  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8970 ورقم قيد   60089  محل فرعى  

عن منظفات جمله  بجهة محافظة البحر الحمر الكيلو 3 شارع الستاد بجوار مسجد عمربن عبدالعزيز محل رقم 3 

بملك ورثة / محمد الجيلنى سعيد

58 - فاطمه موسى محمد عبيدا  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8992 ورقم قيد   62350  محل فرعى  

عن بيع وتوزيع بقالة بالجملة  بجهة محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع الكنوز القديم بندر قنا بملك / محمد الصغير 

محمد موسى

59 - فاطمه موسى محمد عبيدا  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8992 ورقم قيد   62350  محل فرعى  

عن بيع وتوزيع بقالة بالجملة  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار - شارع السلم بملك / طه محمد جاد الرب

60 - نصرى صلح نصرى جرجس  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9008 ورقم قيد   51316  محل 

فرعى  عن كاجوال  بجهة محافظة البحر الحمر المركز التجارى المارينا سنتر سومه باى بملك/شركة ابو سومه 

للتنمية السياحية
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61 - تامر مصطفى مصطفى احمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9043 ورقم قيد   58216  محل فرعى  

عن محل تقديم مشروبات ساخنه وبارده واكلت سريعه  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقه بمشروع مركز الغردقه 

السياحى المنتجع البريطانى الكوثر عماره رقم8 محل رقم815 الدور الرضى بملك/ الشركه نوفال للتنميه العقاريه

62 - رشا سلم امبارك محمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   9086 ورقم قيد   57217  محل فرعى  عن 

كوافير حريمى  بجهة محافظة البحر الحمر القصير الممشى السياحى بجوار مجلس المدينة بملك فاطمة بربرى ضاحى
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قيود الشركات

1 - كيرلس دوس نظير وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

7866 ورقم قيد  62101    مركز عام  عن بيع ذهب وفضه وساعات ونظارات وخان الخليلى وجلود ومكتبه 

وسوبر ماركت والعطور والعطاره والزيوت والبردى والفريقى والكوتشى  بجهة محافظة البحر الحمر قريه 

سى وورلد المحل الكائن فى ك 18

2 - محمد السيد عطية احمد وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

7906 ورقم قيد  62107    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العامة والتصميمات الهندسية وكافة اعمال 

البناء والتشطيبات والديكورات ) بعد الحصول علي كافة التراخيص والموافقات اللزمة (  بجهة محافظة البحر 

الحمر عقار رقم 299/300 تقسيم الكوثر الول علوى شقة رقم 3

3 - محمد محمد رضا على على محمد وشريكه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    7935 ورقم قيد  62113    مركز عام  عن ادارة وتملك الوحدات البحرية دون تنفيذ الرحلت 

البحرية والتسويق لها  بجهة محافظة البحر الحمر الكوثر عقار رقم 262 ش السكان والتعمير

4 - عبيد حسن على حسن وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

8013 ورقم قيد  62128    مركز عام  عن تنظيم رحلت داخلية بدون تنفيذ رحلت البحر والسفارى 

والتسويق لها  بجهة محافظة البحر الحمر حى الكوثر عقار رقم 390 الدور الثانى شقة رقم 6

5 - اسلم حامد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    8072 

ورقم قيد  62136    مركز عام  عن مطعم وكافتريا  بجهة محافظة البحر الحمر ش الممشى السياحى بمنتجع 

رويال لجونز

6 - فتحى علء الدين وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

8285 ورقم قيد  62188    مركز عام  عن مكتب توريدات مواد غذائية  بجهة محافظة البحر الحمر الدهار 

حى الموظفين بملك/فتحى علء الدين خير صالح

7 - وليد مجدى مصلح محمد علي وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    8328 ورقم قيد  62197    مركز عام  عن جميع انواع وقطع غيار التربو تشارجر  بجهة محافظة 

البحر الحمر عقار رقم 1666 بجوار قاعة ريحانة بشارع الحجاز الغردقة البحرالحمر

8 - ابانوب طلعت عاطف وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

8338 ورقم قيد  62200    مركز عام  عن انشاء وادارة وتشغيل محل منظفات  بجهة محافظة البحر الحمر 

الغردقة مبارك 1 منطقة ابو عشرة المبنى التجارى

9 - مايكل نادى وهيب وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

8357 ورقم قيد  62203    مركز عام  عن مقاولت وادارة وصيانة ونظافة وخدمات المجتمعات السكنية  

بجهة محافظة البحر الحمر شارع النصر عمارة اولد بطاطا الدور الرابع شقة 31

10 - عبد المجيد سامح عبد المجيد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    8380 ورقم قيد  62204    مركز عام  عن بيع سندوتشات  بجهة محافظة البحر الحمر شارع 

الكهف امام سوبر ماركت اولد القصبى الدور الرضى محل رقم 1

11 - ايمن على عبدالله وشريكه شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

8453 ورقم قيد  62220    مركز عام  عن اقامه وتشغيل المخابز  بجهة محافظة البحر الحمر الحياء - 

ابوعشره - محل رقم 4 / 5

12 - اسماعيل عزت عبد اللطيف اسماعيل وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    8636 ورقم قيد  62257    مركز عام  عن شركة لدارة الندية الصحية 

والبيوتى صالون والعلج الطبيعى  بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش استوب شوب بجوار الشهر العقارى 

القديم

13 - المطيرى للتطوير العقارى وادارة المشروعات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    8638 ورقم قيد  62258    مركز عام  عن القيام باعمال انشاء وتطوير 

وتسويق وادارة كافة انواع المشروعات العقارية والمنتجعات السياحية  بجهة محافظة البحر الحمر الدهار ش 

النصر عمارة ريتاج بجوار سبينس فرع الدهار
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14 - حمدى عيد عبيد محمود وشريكته شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    8649 ورقم قيد  62261    مركز عام  عن تعبئة وتغليف يدوى وتوريدات مواد غذائية بانواعها 

وتوزيعها  بجهة محافظة البحر الحمر اول الغردقة ابو عشرة ببنك السكان

15 - عادل جرجس فرج ا وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

8682 ورقم قيد  62272    مركز عام  عن ادوات صحية  بجهة محافظة البحر الحمر محل بالدور الرضى 

عقار رقم 83 /85/84 تقسيم الكوثر الجديد

16 - مطيع عزمى مسعد اسطفانوس وشريكة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    8751 ورقم قيد  62293    مركز عام  عن تجارة وبيع الملبس والعطور والفضة 

والكسسوارات والهدايا ومستحضرات التجميل واحتياجات المراة ولوازمها - شنط -احذية -اجهزة كهربائية 

ومنزلية ولوازم المطبخ  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة رقم بعضه 2 وبعضه بدون حسب التقسيم بشارع 

بعضه المنطقة الخامسة وبعضه السوق الغردقة شارع سليمان مظهر عمارة غردون الدهار الدور الرضى محل 

رقم 1

17 - عونى عبد الحميد يونس حسانين وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    8815 ورقم قيد  62301    مركز عام  عن بيع زيوت وعطور  بجهة محافظة البحر الحمر 

الممشي السياحى بمنتجع رويال لجونز

18 - شركة محمد رمضان وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

8830 ورقم قيد  62306    مركز عام  عن تاجير خيول وجمال  بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم المزارع 

النتاجية قطعه رقم 92 مزرعة نيرافارم خلف مساكن مبارك 7 الطريق الدائرى

19 - سامح فهمي عبد المسيح وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    8836 ورقم قيد  62309    مركز عام  عن بيع الذهب والفضة والحجار الكريمة والساعات ومنتجات 

الكريستال والستانليس والذي يشمل الذهب الصيني  بجهة محافظة البحر الحمر سنتر خارج الفندق رقم 8 فندق 

كلوب باراديسيو منتجع الجونة 22 كم شمال الغردقة

20 - شركة اسلم محمد محمود عطية وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    8902 ورقم قيد  62325    مركز عام  عن ادارة وتشغيل النوادى الصحية  بجهة محافظة البحر 

الحمر حى الكوثر عقار رقم 256/د تقسيم الكوثر الدور الثالث شقة رقم 303

21 - شركة حربى راشد نصر وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    8950 ورقم قيد  62337    مركز عام  عن انشاء وادارة واستغلل وتملك محطات خدمة تموين 

السيارات والخدمات البتروليه ونقل المواد البترولية والخدمات والنشطة المكمله لهما  بجهة محافظة البحر 

الحمر الغردقة عمارة لرقم المنشية خلف المستشفى العام الدور الرضى شقة رقم 2

22 - السيد محمد الدسوقى احمد فارس وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    8964 ورقم قيد  62342    مركز عام  عن اعمال السيكوريت ونظم اللومنيوم واعمال الثاث 

والمفروشات والتشطيبات العامه وتوريد اعمال الديكور واعمال الكلدينج والمقاولت العامه  بجهة محافظة 

البحر الحمر 19 تقسيم محلت الستاد الدور الول ارضى والول علوى للعقار رقم 19

23 - وائل بهيج شنوده وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

8972 ورقم قيد  62346    مركز عام  عن رحلت نقل داخلي وتاجير سيارات  بجهة محافظة البحر الحمر 

شقة بالدور الول العقار رقم 438 ش مصطفى كامل الهضبة اول الغردقة البحرالحمر

24 - عصام محمود محمد طه وشريكه نادر حمدى عبد المعز عبد الحميد البدوى شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    8990 ورقم قيد  62349    مركز عام  عن توريد 

وتوزيع المواد الغذائية وتغليف وتعبئة المواد الغذائية يدوى  بجهة محافظة البحر الحمر ش الحجاز اعلى شركة 

التحاد للدوية شقة رقم )8( ثانى علوى
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فروع الشركات

1 - عصام محمد احمد دره وشريكته   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7984 ورقم قيد   49176   

فرعى  عن تى شيرت  بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 7 باللوبى الرئيسى بفندق لونج بيتش

2 - ليوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7984 ورقم قيد   49176   فرعى  عن تى شيرت  

بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 7 باللوبى الرئيسى بفندق لونج بيتش

3 - عصام محمد احمد دره وشريكته   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7990 ورقم قيد   49176   

فرعى  عن المكتبه والهدايا  بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 1 باللوبى الرئيسى بفندق لونج بيتش

4 - ليوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7990 ورقم قيد   49176   فرعى  عن المكتبه والهدايا  

بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 1 باللوبى الرئيسى بفندق لونج بيتش

5 - عصام محمد احمد دره وشريكته   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7998 ورقم قيد   49176   

فرعى  عن بيع الموبيل  بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 2 باللوبى الرئيسى بفندق لونج بيتش

6 - ليوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7998 ورقم قيد   49176   فرعى  عن بيع الموبيل  

بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 2 باللوبى الرئيسى بفندق لونج بيتش

7 - عصام محمد احمد درة وشريكته   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    8000 ورقم قيد   49176   

فرعى  عن مكتبه وهدايا ومينى ماركت  بجهة محافظة البحر الحمر محل بمنطقة الكوا لونج بفندق لونج بيتش

8 - ليوجد   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    8000 ورقم قيد   49176   فرعى  عن مكتبه وهدايا 

ومينى ماركت  بجهة محافظة البحر الحمر محل بمنطقة الكوا لونج بفندق لونج بيتش

9 - شركة رضا فرج على فرج زهرة وشركاه   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8621 ورقم قيد   

20677   فرعى  عن وادارة وتملك وتشغيل المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة 

الهضبة الشمالية

10 - هوت كت HOT CUT   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8621 ورقم قيد   20677   فرعى  

عن وادارة وتملك وتشغيل المطاعم والكافيهات  بجهة محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة الهضبة الشمالية

11 - سامح وجدى راتب وشركاه   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    8918 ورقم قيد   49957   فرعى  

عن بيع وصيانة الت التصوير والتوريدات العامة  بجهة محافظة البحر الحمر حى التقوى ثان الغردقة

12 - الشركة المتحدة للتجارة والهندسة )utec(   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    8918 ورقم قيد   

49957   فرعى  عن بيع وصيانة الت التصوير والتوريدات العامة  بجهة محافظة البحر الحمر حى التقوى ثان 

الغردقة
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 محو - شطب

1 - ناهد محمد عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21465 قيد فى 21-09-2006 برقم ايداع  3190 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

2 - صموئيل كمال لويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   25508 قيد فى 16-03-2008 برقم ايداع  1226 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

3 - رباب عبد الرحمن حسن عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   51084 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع  

9384 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

4 - صالح محمد صالح ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59400 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  7813 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل لغلق النشاط

5 - عاصم صدقى رزق شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   59740 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  9970 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

6 - حنا سدراك صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   61622 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع  5792 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

7 - محمدعلى بشير على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17765 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  11077 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

8 - ايمان محمد محمد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   44027 قيد فى 14-07-2016 برقم ايداع  2224 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

9 - اشرف حسنى جاد سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   53882 قيد فى 07-11-2019 برقم ايداع  7888 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو القيد لعتزال النشاط

10 - عبيد اخنوخ هارون بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   54689 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع  1183 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

11 - عبير عنتر محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   57612 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع  

1379 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

12 - اسامه انيس توفيق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   58845 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع  5921 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل لغلق النشاط

13 - اسماء خضري محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61142 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  3547 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

14 - كيرلس عونى عدلى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   33291 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع  1522 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء نشاط المحل الرئيسى الخر

15 - مصطفى محمود محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41110 قيد فى 08-06-2015 برقم ايداع  3154 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

16 - موسي محمد موسي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   53249 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع  

5694 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

17 - امل محمد حسن عارف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   59126 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  

6932 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

18 - ميرا وصفى بشرى واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   59169 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  7840 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل لغلق النشاط

19 - جيمى هنرى قلينى عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59891 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

1651 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد والفروع التابعه له

20 - جيمى هنرى قلينى عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59891 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

1129757 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

21 - الهادي احمد ابراهيم ابو الحجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   17203 قيد فى 28-01-2008 برقم ايداع  

378 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء نشاط المحل الرئيسى الخر
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22 - نجلء فكري قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم   26407 قيد فى 17-11-2014 برقم ايداع  7547 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

23 - شيماء محمد تاج الدين عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   32576 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  

2611 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تاشير بالغاء الفرع التابع الكائن فى /الغردقه السقاله 

عمارات اكا امام فرق المن عقار رقم7 بملك/ السيد محمد احمد

24 - هبة عبد السميع عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   44149 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع  4892 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

25 - وائل عبده عبد القادر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   44725 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع  

6785 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

26 - امال عبد ا علي عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   48971 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  48971 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

27 - اسماء محمود عباس علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   52028 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  1973 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

28 - عمرو عبد الرحمن حسن سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9681 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع  

4522 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تاشير بالغاء المحل الرئيسى الخر الى/ ش 

شيراتوان قريه روجينا -السقاله- الغردقه بنشاط )بازار فضه واحجار كريمه والذهب(

29 - رمضان محمود سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25053 قيد فى 20-01-2008 برقم ايداع  228 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

30 - ابراهيم سيد احمد محمود جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   41014 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع  

3567 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

31 - اسماعيل السيد حسين عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   42114 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع  

6681 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

32 - هيثم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43668 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  3441 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

33 - كريم على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   45244 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع  118 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

34 - احمد مجدى محمد متولى بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم   50094 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع  

6068 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

35 - منه محمود محمد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   50489 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع  7260 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

36 - عماد عبد الدايم عبد الدايم هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50756 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع  

8210 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

37 - محمود عبدالفتاح محمود عمر مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   55730 قيد فى 09-08-2020 برقم 

ايداع  4449 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

38 - عرفه السعيد عبدالعزيز محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   57027 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  

8652 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

39 - حسام احمد منصور قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   57074 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع  8782 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

40 - محمد عادل نافع عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59576 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

9325 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

41 - مصطفى حجاج اسماعيل الراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59899 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

10689 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

42 - مريانه جرجس ابخيت جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   61949 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

7203 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط
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43 - محمود خضرى التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3586 قيد فى 13-12-2003 برقم ايداع  2362 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

44 - محمود خضرى التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3586 قيد فى 04-11-1989 برقم ايداع  533 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

45 - منال عبدالرازق محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   27621 قيد فى 11-01-2009 برقم ايداع  120 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

46 - امجد نادى شكرى مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44030 قيد فى 14-07-2016 برقم ايداع  4428 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

47 - احكام علي احمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   55035 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع  2280 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

48 - انور عمر عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   56171 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  9989 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى الخر الكائن بالغردقة محل رقم 44 الدور 

الرضى ستار سيتى بجوارمبارك 11 عمارات ابو النصر بملك/ قذافى انور محمد سيد بنشاط/ عصارة قصب 

وفواكه

49 - احمد ربيع سيد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   59964 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  10938 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

50 - محمود سليم سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61609 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  5745 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

51 - شيماء سعيد صطفى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46003 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع  2556 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

52 - مراد مكى توفيق بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   52981 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع  4911 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

53 - ايمان محمد سيد حسن احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   56218 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  

56218 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

54 - ربيعه عبدالشافى احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   58138 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع  

3238 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

55 - ابانوب فايز عزيز ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   58921 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  6210 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

56 - مينا عادل عزيز جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59055 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  6695 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

57 - حماده عطيه الصادق بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38383 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  

7773 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

58 - حسام حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46123 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع  2881 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

59 - احمد عيد عبدا حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48345 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  8320 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء نشاط المحل الرئيسى الخر

60 - احمد عيد عبد ا حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48345 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  12021 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء نشاط المحل الرئيسى الخر بنشاط الويند سيرف 

والكايت سيرف

61 - اشرف عبدالعاطى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   48781 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  

1963 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

62 - عبير نوار ميخائيل عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55189 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع  

2743 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

63 - دينا حمدى فرج علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   55305 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع  3105 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط
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64 - محمد طه حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   55373 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع  3325 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

65 - بولس القمص لوقا موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   21964 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  5725 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع فندق روما ناحية الهضبة بنشاط  كافيتريا

66 - ارميا بهيج ينى سور  تاجر فرد سبق قيده برقم   31045 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  1833 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تاشير بالغاء الفرع التابع الكائن فى /القصير طريق مرسى 

علم قرية اوناتى ريزورت السياحية الكيلو 16 ملك قرية اوناتى بيتش ريزورت مرسى علم بنشاط ) نادى صحى 

وصالون تجميل (

67 - ماهر زكريا نسيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36687 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع  3995 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

68 - ميرفت ويصا صموئيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   46604 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع  4413 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

69 - سماء محمد عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47080 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع  5805 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

70 - اسماء عبدالرحيم مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51045 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع  

5453 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تاشيربالغاء المحل الرئيسى الخر الكائن فى/الدهار 

اول ش عمر بن الخطاب ملك/ ماجى احمد محمد نشاط كافتيريا

71 - المحمدى محمود احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   53148 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  

5399 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

72 - محمد عبدالباسط عبدالفتاح مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55334 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع  

3194 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

73 - رومانى رافت فاروق اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   58824 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  

5852 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

74 - شاذلية عبد السلم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   61799 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع  6791 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تاشير بالغاء المحل الرئيسى الخر الكائن فى /القصير 

شارع المل امام مدرسة فاطمة الزهراء ع رقم 92 محل رقم 3 ملك /عبد الحميد حمزه محمود نشاطه )فواكهه 

وخضروات (

75 - احمد رمضان ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19949 قيد فى 24-01-2006 برقم ايداع  164 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

76 - محمد انور محمد عبد الوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم   54528 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع  

705 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

77 - حسن رشاد احمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   58295 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  3797 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

78 - هدى محمد مغازى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   60968 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  2610 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

79 - وجدى مصرايم شفيق موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60971 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  

2966 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد الرئيسى وفروعه

80 - وجدى مصرايم شفيق موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60971 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

2622 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد الرئيسى وفروعه

81 - خديجه محمد المحجوب عبد النبى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   61287 قيد فى 13-04-2022 برقم 

ايداع  4319 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

82 - احمد محمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22168 قيد فى 18-01-2007 برقم ايداع  192 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

83 - عبد ا توفيق عبدا مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   23645 قيد فى 17-07-2007 برقم ايداع  

3105 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

Page 33 of 90 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

84 - محمد على محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   32534 قيد فى 22-06-2011 برقم ايداع  

2281 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

85 - حباشى ابو الوفا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   59583 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  9339 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

86 - اسماء عبدا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59757 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  67 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

87 - امل رفعت يوسف احمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   59946 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

10861 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

88 - بشارى علم عبدالحميد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   61217 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع  

6268 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر

89 - شربات على غزالى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14103 قيد فى 25-03-2002 برقم ايداع  549 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

90 - وليد سمير رمضان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   23897 قيد فى 13-08-2007 برقم ايداع  

3573 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد الرئيسى والفرع

91 - مينا ر فعت زكى إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   51708 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  939 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

92 - محمود حمام محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54510 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

643 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

93 - جيهان احمد عباس على  تاجر فرد سبق قيده برقم   61602 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  5697 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

94 - عبدالرحمن علم محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   18476 قيد فى 11-02-2010 برقم ايداع  

614 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

95 - محمد فارس عبد المام حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   32932 قيد فى 26-09-2011 برقم ايداع  

3342 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

96 - على سعيد عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35416 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع  757 وفى تاريخ  

17-08-2022   تم محو - شطب السجل تاشير بالغاء المحل الرئيسى الخر الكائن فى /الغردقه الدهار حى 

العرب امام مخبز ابو الريش بملك/ جمعه محمد احمد نشاطه ) بيع قطع غيار سيارات مستعمله(

97 - رضا راضي حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49506 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع  4165 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

98 - ربيع محمود كامل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   55211 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع  2834 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالنشاط

99 - محمد عدلى غزالى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59701 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  9797 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

100 - ماجده محمد احمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7466 قيد فى 22-01-1997 برقم ايداع  120 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد والفروع التابع له لعتزال النشاط

101 - خالد فتحى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27043 قيد فى 14-10-2008 برقم ايداع  4268 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء السجل و الفروع التابعة له لوفاة التاجر

102 - مريانا يعقوب كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   45792 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع  1795 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

103 - حامد طارق حامد صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46471 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع  

4018 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

104 - رشا محمد نجيب مامون  تاجر فرد سبق قيده برقم   46529 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع  4186 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

105 - احمد سعد جابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   47191 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع  6118 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط
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106 - وافى سعيد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48941 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع  2446 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

107 - ساره ابو الحسن مرزوق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51088 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  

9388 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

108 - نورهان محمد عبد الكريم احمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   53306 قيد فى 2021-04-07 

برقم ايداع  3531 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع تابع بنشاطه تاجير فساتين 

افراح الكائن الغردقة تقسيم العنبر بالمنطقة السادسة  محل رقم 1-3 بالعقار رقم 5-6 بملك / هشام وبهاء الدين 

وفراج عبدالمقصود فراج

109 - رقيه عبد السميع مصطفي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56350 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع  

6417 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

110 - حسناء شاذلي حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56934 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

8323 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

111 - سيفين ثروت رزيقي بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   60327 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

12210 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال االنشاط

112 - محمود حسن حسن جارحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12161 قيد فى 07-08-2000 برقم ايداع  

1751 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

113 - ايهاب زغلول راغب عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   34227 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع  183 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تاشير بالغاء المحل االرئيسى الاخر الكاائن فى /تعديل 

عنوان الفرع الى/ فندق ايه ام سى رويال بملك/ الفندق بنشاط ) تى شيرت(

114 - عبد المنعم نوالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   38401 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع  3655 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

115 - ماهر ماركو عطا ا عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   39685 قيد فى 28-12-2014 برقم ايداع  

7253 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

116 - مينا سيد لطيف كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   51073 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع  9356 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

117 - عايده عبد ا عبد الغني علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   53696 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع  

7259 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

118 - عبدالناصر عثمان احمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   56339 قيد فى 30-09-2020 برقم 

ايداع  6373 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

119 - وليد زكريا عدلي حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   57256 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع  115 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

120 - طه محمد عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58823 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  

5847 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

121 - محمود سيد خليفة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59432 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  8826 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

122 - فاتن حسن سيد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61251 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  

4152 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

123 - احمد محمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   62093 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع  7844 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

124 - مصطفى محمود سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   59575 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

9324 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

125 - محمد جمعه حامد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   59815 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

10291 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

126 - زينب ابراهيم يوسف عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   15381 قيد فى 07-06-2003 برقم ايداع  

1029 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط
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127 - خليل السيد احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16219 قيد فى 25-01-2009 برقم ايداع  388 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الخر لترك التجاره

128 - خليل السيد احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16219 قيد فى 06-03-2012 برقم ايداع  979 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لترك التجاره

129 - خليل السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16219 قيد فى 02-12-2009 برقم ايداع  4939 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الخر لترك التجاره

130 - احمد عبد الحليم لطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   32899 قيد فى 19-09-2011 برقم ايداع  3237 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

131 - اكرم فارس حنا عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   41036 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع  

3626 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

132 - مصطفى احمد الدسوقى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   48251 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

12417 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر تقسيم حامد جوهر 

خلف المطافي عقار رقم 88 ملك/ صالح عادل يسن ابو النور ونشاطه /تجاره وتوزيع اكياس بلستيك

133 - عبدالمسيح عبدا عبدالمسيح جورجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   53418 قيد فى 11-09-2019 برقم 

ايداع  6198 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

134 - على ابوالمجد محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   53928 قيد فى 14-11-2019 برقم ايداع  

8060 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

135 - ايفون ملك يعقوب سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   58081 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع  3077 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

136 - حمادة عامر  مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   58808 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  3484 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

137 - مصطفى رجب عبد القادر جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59438 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  

8833 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

138 - ابراهيم احمد احمد ملوخيا  تاجر فرد سبق قيده برقم   61370 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  

4668 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

139 - عمرو احمد شوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7582 قيد فى 26-02-1997 برقم ايداع  316 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق النشاط

140 - السيد محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23495 قيد فى 28-06-2007 برقم ايداع  2833 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

141 - امير حفظي خلة شرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23831 قيد فى 06-08-2007 برقم ايداع  3454 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

142 - مجدى محمد عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27930 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع  822 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

143 - ايمن عبد ا حسين عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   41443 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

11865 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الخر لترك التجاره

144 - محمد رمضان عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47554 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع  

7452 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الخر لترك التجاره

145 - ايمن رمضان سعد ا بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   53735 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  

7377 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

146 - احمد محمد احمد حسين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   57816 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  

2111 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

147 - ليلي ابراهيم عبد العزيز الدالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   58184 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  

3421 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

148 - مصطفى عصام محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61893 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع  

6982 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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149 - واصف منير واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   25189 قيد فى 06-02-2008 برقم ايداع  510 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد والفروع التابعه له

150 - سحر حسني ابراهيم البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   38018 قيد فى 05-05-2014 برقم ايداع  

2616 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

151 - شيماء سعيد على عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   42647 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع  

335 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

152 - حماده احمد احمد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42982 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع  

4600 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء نشاط الفرع

153 - عمرو رجب احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   55649 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  4226 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

154 - محمود عبد الرحمن عبد النعيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57663 قيد فى 17-02-2021 برقم 

ايداع  1570 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

155 - ساميه حفني طه عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   21888 قيد فى 05-12-2006 برقم ايداع  

4039 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال الشاط

156 - شيماء عامر حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47222 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع  

6340 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

157 - رومانى نجيب حبيب سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61262 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  

4212 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

158 - فاطمة مصطفى حسين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35005 قيد فى 23-10-2012 برقم ايداع  

4346 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

159 - وليد محمد مصطفى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   48439 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع  

948 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

160 - شرين محمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم   49464 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع  4034 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

161 - وحيد عبد ا جلل عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54104 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  

8661 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

162 - محمد ايهاب طاهر محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55937 قيد فى 27-08-2020 برقم 

ايداع  5087 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

163 - هدرا استاورو حكيم تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   61502 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  

5283 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

164 - بهيرة سيد احمد العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6509 قيد فى 22-04-1996 برقم ايداع  385 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

165 - محمد سيد هدية عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   8246 قيد فى 05-07-2004 برقم ايداع  1601 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع لعتزال النشاط

166 - صلح الدين السيد محمد العربي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24026 قيد فى 28-08-2007 برقم ايداع  

3794 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال النشاط

167 - محمد يوسف محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   50910 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع  600 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو االفرع  لعتزال النشاط

168 - محمد علءالدين عبدالحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53122 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع  

5322 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

169 - سامى عشم فخرى جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54872 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  1777 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

170 - منال فهمى جلل عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   56666 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

7456 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط
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171 - هيثم عبد المنعم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   38286 قيد فى 11-06-2014 برقم ايداع  3344 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

172 - بيشوي فوزي نبيه شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   39720 قيد فى 01-01-2015 برقم ايداع  1 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

173 - رحاب مجدى اسماعيل زمزمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41451 قيد فى 30-07-2015 برقم ايداع  

4797 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لعتزال النشاط

174 - بهاء سعيد نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   43471 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع  2891 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

175 - صابرة على خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   49260 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع  3432 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

176 - علء عبد الناصر ناصر منصور ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   51895 قيد فى 25-02-2019 برقم 

ايداع  1549 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط

177 - السيد محمد غالب عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   56187 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع  

7503 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع التابع بنشاط / بيع سندوتشات الكائن فى 

/ السقالة شارع ابوالعباس عقار رقم 208 بملك / ممدوح ابوالحسن على حامد

178 - سمر سمير سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   61090 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  3327 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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رأس المال

1 - ياسر احمد عبدالعال الزقم تاجر فرد سبق قيده برقم   28146 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع   6577 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - ياسر احمد عبدالعال الزقم تاجر فرد سبق قيده برقم   28146 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع   1347 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - محمد عاطف سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   55466 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع   3623 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

4 - اشرف عبد الحميد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   57960 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع   

2653 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

5 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم   17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع   3473 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - محمدعلى بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم   17765 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   11077 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

7 - ايمان عبد الهادى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   44087 قيد فى 27-07-2016 برقم ايداع   4660 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

8 - عماد عادل لوندي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   46631 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع   4486 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد محمد امين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   49228 قيد فى 16-04-2018 برقم ايداع   3340 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - عاشور فايز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   50980 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع   9012 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - صافى محمد ابو الحسن سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم   50999 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع   

9099 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - صافى محمد ابو الحسن سنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم   50999 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع   

9099 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - اشرف صبحى بشرى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   51742 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع   1034 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - عصام عبدالفتاح الجيلنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60737 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع   

1419 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

15 - باسم كرم مرقص فيليس تاجر فرد سبق قيده برقم   61079 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   3254 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

16 - كيرلس عونى عدلى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   33291 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع   4293 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - عبير كمال احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   56881 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع   8112 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - خالد محمد ابو زيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   57166 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع   9125 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

19 - شنوده مسعد بكير برنابا تاجر فرد سبق قيده برقم   61055 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   3132 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - ابو اليزيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   22872 قيد فى 22-04-2007 برقم ايداع   1660 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

21 - محمود دردير محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26425 قيد فى 07-07-2008 برقم ايداع   3162 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - انور محمد انور الدفتار تاجر فرد سبق قيده برقم   42601 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع   212 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - مصطفي منصور احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   57147 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع   

9068 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - عصام ميخائيل عبيد طانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   59656 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   

7736 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - فريد شوقى عطيه شحاته بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   30532 قيد فى 06-05-2010 برقم ايداع   

2036 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

26 - كريم طة اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   36338 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع   2859 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

27 - يوسف مبارك ينى عبد الشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم   50779 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   

8279 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

28 - عادل عاطف فتحى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   50982 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع   

9021 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - الكرنك تاجر فرد سبق قيده برقم   50982 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع   9021 فى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - شاذلي ابو الحسن علي اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   53348 قيد فى 04-09-2019 برقم ايداع   

5990 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

31 - ضياء عبده الدسوقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   55826 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع   4714 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

32 - خالد محمد محمود عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   55833 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع   

4752 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

33 - مادونا شنوده رياض تاجر فرد سبق قيده برقم   37208 قيد فى 23-12-2013 برقم ايداع   5499 فى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

34 - ايمان صالح حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم   61341 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع   4538 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

35 - احمد على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   44910 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع   7426 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

36 - سعيدة حسن محمد بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم   54292 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع   9438 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

37 - كيرلس عزيز تاوضروس عجايبى تاجر فرد سبق قيده برقم   56191 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع   

5904 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

38 - كيرلس ذكى صمور عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   57264 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع   160 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

39 - سلوى حسين مغيربى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   60452 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع   72 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - عادل احمد عبد السلم عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   62164 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   

8191 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

41 - الحسن لتعبئه وتغليف وتوريد المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   39299 قيد فى 2014-11-10 

برقم ايداع   6119 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

42 - خالد صلح حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم   45162 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع   8173 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

43 - محمد عبده احمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   49074 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع   2880 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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44 - عمرو محمد جمال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   52780 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع   4297 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

45 - ياسر حشمت ابوالمجد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   58908 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع   

6171 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

46 - سعيد ابراهيم منصور البديوى تاجر فرد سبق قيده برقم   48317 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع   

529 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

47 - رامونا عادل عشم شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   58455 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع   4453 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - نشات بولس بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   33897 قيد فى 29-03-2012 برقم ايداع   1354 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

49 - نعمان الديب نعمان قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم   54904 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع   1854 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

50 - كريمه محمود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   55199 قيد فى 01-06-2020 برقم ايداع   

2782 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

51 - بيتر عقوب نصيف غالى تاجر فرد سبق قيده برقم   55642 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع   4204 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

52 - حنان زاهر موريس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   60494 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع   222 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

53 - منصور محمدين احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32663 قيد فى 18-07-2011 برقم ايداع   

2612 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

54 - علء احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   43229 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع   2061 فى تاريخ  

15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

55 - مينا نصري زكرى ارومانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   52656 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع   

3911 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

56 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59757 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع   67 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

57 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59757 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   10035 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

58 - بشاري علم عبدالحميد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   61217 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   

9104 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

59 - محمد السيد امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62028 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع   7579 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - واصف حمدى امين شكر تاجر فرد سبق قيده برقم   62092 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع   7836 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

61 - طارق الضبع اديب حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   14822 قيد فى 25-11-2002 برقم ايداع   2616 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

62 - حسين قاسم عبد الله بلل تاجر فرد سبق قيده برقم   43528 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع   3068 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - رضوان محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   44323 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع   5500 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

64 - كريم احمد التيجاني عبد السلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   45782 قيد فى 08-03-2017 برقم 

ايداع   1772 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

65 - صفوت النقراشى حسن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   56620 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع   

7322 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000
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66 - نرمين ابراهيم عزيز ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   57517 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع   

1059 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

67 - على سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   35416 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع   757 فى تاريخ  

17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

68 - علي سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   35416 قيد فى 27-12-2012 برقم ايداع   5389 فى تاريخ  

17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

69 - نجوى ابراهيم دسوقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36602 قيد فى 08-09-2013 برقم ايداع   

3683 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

70 - نرمين نشات رمزى وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم   50763 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع   8232 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

71 - ايهاب زغلول راغب تاجر فرد سبق قيده برقم   34227 قيد فى 29-05-2012 برقم ايداع   2293 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

72 - ايهاب زغلول راغب عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   34227 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع   183 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

73 - محمد حسانى عبادى تاجر فرد سبق قيده برقم   42514 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع   7877 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

74 - محمود محمد محمد مصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   44862 قيد فى 21-11-2016 برقم ايداع   

2782 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - مينا نجيب عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   54587 قيد فى 29-01-2020 برقم ايداع   855 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

76 - هشام محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   35105 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع   4622 فى 

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

77 - ولء نبيل محمد لطفى عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم   50305 قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع   

6724 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

78 - فرنسيس سعد ايوب بهنام تاجر فرد سبق قيده برقم   52886 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع   4655 

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

79 - طه عباس حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   54032 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع   8383 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

80 - شنوده زكريا جرجس فاخوري تاجر فرد سبق قيده برقم   57116 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع   

8960 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

81 - بول بضابا فكري ونس تاجر فرد سبق قيده برقم   56845 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   7984 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

82 - حماده عامر مهران على تاجر فرد سبق قيده برقم   58808 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع   5814 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

83 - هناء احمد سيد عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   59669 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   9680 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

84 - ايمن بخيت ميخائيل بييسى تاجر فرد سبق قيده برقم   47277 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع   6518 

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

85 - مصطفى عبده ابراهيم الطيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   50184 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع   

6377 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

86 - سماح فوزى محمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   54377 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع   146 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

87 - على عبدالرحمن اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59302 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع   

8317 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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88 - هانم احمد محي الدين الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم   24071 قيد فى 03-09-2007 برقم ايداع   

3865 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

89 - محمد محمود على محي الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   39455 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع   

6552 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

90 - محمود احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   46591 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع   4377 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

91 - عاطف يوسف ميخائيل حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   52006 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع   1916 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

92 - وهبى فتحى سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   56015 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع   5361 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

93 - سيد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   58651 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع   5221 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

94 - طه سيد احمد طه رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   55794 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع   4642 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

95 - ناهد سيد مصطفى عواد كساب تاجر فرد سبق قيده برقم   60819 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع   

1766 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

96 - راويه عنتر احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   61017 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع   2923 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

97 - بشاري علم عبدالحميد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   61217 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   

9104 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

98 - حنان عبيد عبدالسلم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   41580 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع   5163 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

99 - جهاد ابوالحسن سمان تاجر فرد سبق قيده برقم   44435 قيد فى 25-09-2016 برقم ايداع   5785 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

100 - عبير عابدين محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   54052 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع   8473 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

101 - قرشى عبدالحميد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   56014 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع   

5360 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

102 - يحيى حبشى احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم   61703 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع   6231 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

103 - عيده احمد سيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   61851 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   6781 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

104 - مكرم امين فهمى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   26208 قيد فى 08-06-2008 برقم ايداع   2647 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

105 - فادى نبيل فخرى تاجر فرد سبق قيده برقم   37456 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع   700 فى تاريخ  

30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

106 - مينا ميلد لبيب يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم   58346 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع   3954 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

107 - عبير الباز الباز الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم   58582 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع   1950 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

108 - عبد ا سيد عبد الرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   60742 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع   

1437 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

109 - محمد محمود سيد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   61538 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   

5440 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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110 - سيد مرزوق السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   31547 قيد فى 22-11-2010 برقم ايداع   4806 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

111 - محمد حسانى سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   35225 قيد فى 03-12-2012 برقم ايداع   4921 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

112 - على عبد الرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   44753 قيد فى 07-11-2016 برقم ايداع   6884 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - روماني سمير جيد سفين تاجر فرد سبق قيده برقم    21931 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    4122 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان االى الغردقة شارع 

السلم خلف المصرى للحدايد و البويات بملك/ عبدالحميد حسن طه محمد

2 - سليم محمد عبدا عبيد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    35140 قيد فى 20-11-2012 برقم ايداع    4704 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر حجر الساس مجلس المدينة/بملك 

على ابو المجد احمد سلمان اعتبارا من

3 - قاسم شحاته مهنى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    55245 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع    

2940 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ش الكهف من ناحية الحجاز 

بجوار كمبوند الدفراوى بملك/صفوت زكريا صليب

4 - قاسم شحاته مهنى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    55245 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع    

2940 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ش الكهف من ناحية الحجاز 

بجوار كمبوند الدفراوى محل رقم 5 بملك/عزيز مسعد جبرة بخيت

5 - محمد مبارك احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    58701 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع    5384 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الي سفاجا ع 158 

ش الذاعة والتليفزيون ش الشهيد احمد بدوى بملك/رضا ميشيل حنا غبر

6 - ابانوب فايز قلته حفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم    59381 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    8629 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السقالة عقار رقم 495 امتداد ابو 

العباس ش الباشا بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز بملك/حمدى خير ا ابن احمد محل رقم 2

7 - ابانوب فايز قلته حفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم    59381 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    8629 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السقالة عقار رقم 495 امتداد ابو 

العباس ش الباشا بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز بملك/حمدى خير ا ابن احمد محل رقم 2

8 - عبدالحميد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8306 قيد فى 27-08-1997 برقم ايداع    1508 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة محل رقم 6 مشروع 

الفيروز شمال الحياء بجوار بنك مصر بملك/بنك السكان و التعمير

9 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تم تعديل العنوان الى مجلس المدينة 

بجوار محلت  الشربينى ملك/ محمود شوقى علوان

10 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

11 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

12 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

13 - محمدعلى بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    11077 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

14 - طارق محمد عيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    20279 قيد فى 21-03-2006 برقم ايداع    818 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السنتر التجارى رقم 1 بفندق صن 

رايز هوليداىز بملك/صن رايز لدارة الفنادق محل رقم 22
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15 - طارق محمد عيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    20279 قيد فى 21-03-2006 برقم ايداع    818 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السنتر التجارى رقم 1 بفندق صن 

رايز هوليدايز بملك/صن رايز لدارة الفنادق محل رقم 12

16 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

17 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

18 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

19 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش القادسيه بملك/محمود 

على بشير

20 - كيرلس عونى عدلى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    33291 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

4293 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر حى الكوثر عقار رقم 281 

بجوار محولت الكهرباء ملك/ ارسانيوس كمال

21 - كيرلس عونى عدلى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    33291 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

4293 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر طريق الكورنيش - قرية 

صنى دايز بلسيو - محلت رقم 1 - 2 - محلت البيتش - بملك القرية بنشاط مينى ماركت لغى

22 - جرجس جميل وهيب بهنان تاجر فرد سبق قيده برقم    40656 قيد فى 26-04-2015 برقم ايداع    

2601 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر المنطقه الخلفيه لفندق 

الفرعون ازور - محل رقم 14 فندق الفرعون ازور السياحى بملك شركة شيرانكو للمشروعات السياحية - جنوب 

مجاويش

23 - ايمان وصفى صابر جيد تاجر فرد سبق قيده برقم    56422 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    6603 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى سفاجا محل رقم 

1 منطقة حى العرايش بملك/محافظ البحر الحمر الوحده المحليه لمدينه سفاجا

24 - خليل السيد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    16219 قيد فى 26-01-2004 برقم ايداع    219 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر فندق الباتروس اكوا بارك

25 - نجلء فكرى قديس تاجر فرد سبق قيده برقم    26407 قيد فى 03-07-2008 برقم ايداع    3123 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع الكائن في السقالة ش شيري 

محل رقم 2 ملك/سمير حكيم زخاري

26 - شيماء محمد تاج الدين عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    32576 قيد فى 30-06-2011 برقم ايداع    

2393 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله عماره رقم 

D5 عمارات السنتر بوينت اكا الدور الرضى محل رقم 30و31 بملك/ رضا حسن على حسن

27 - شيماء محمد تاج الدين عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    32576 قيد فى 30-06-2011 برقم ايداع    

2393 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه السقاله عمارات اكا 

امام فرق المن عقار رقم7 بملك/ السيد محمد احمد

28 - محمد سعيد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    37571 قيد فى 20-02-2014 برقم ايداع    1062 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى القصير المنطقة 

الحرفين بملك/اسماعيل سعيد محمد

29 - مينا نادر الفي جندي تاجر فرد سبق قيده برقم    54840 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    1670 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الحياء بجوار نقطة شرطة الحياء 

بملك/محمود نور الدين محمد حامد
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30 - احمد حامد محمد رشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    58183 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع    3420 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر طريق القرى فندق الباتروس اكوا 

بارك محل رقم 8 بملك/الفندق

31 - احمد حامد محمد رشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    58183 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع    3420 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر طريق القرى فندق الباتروس اكوا 

بارك محل رقم 8 بملك/الفندق

32 - ايمان حسين محمود ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    58939 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

6290 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع نشاطه ) 

بيع احذيه ( الكائن فى الغردقه الدهار شارع 23 يوليو عقار رقم 11 بملك/ محمد على محمود مرزوق

33 - عصام ميخائيل عبيد طانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    59656 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

7736 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة 

شارع السلم عمارة 294 محل الدور الرضى بجوار المناهرى للخشاب بملك/دميانه فهمى فاضل قديس

34 - حجاج محمد يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    61069 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

4028 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى /

شركه صن رايز لداره الفنادق العائمه تستاجر قريه شدوان السياحيه محل رقم 4

35 - حجاج محمد يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    61069 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

3208 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك للمركز 

الرئيسى الى/ شركه صن رايز لداره الفنادق العائمه تستاجر قريه شدوان السياحيه محل رقم 3

36 - عمرو عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    9681 قيد فى 03-11-1998 برقم ايداع    1695 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / خلف فندق 

الليزيه بملك/ الطالب -الهضبه الجنوبيه- الغردقه

37 - عمرو عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    9681 قيد فى 03-11-1998 برقم ايداع    1695 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان المحل الرئيسى الخر 

الى/ ش شيراتوان قريه روجينا -السقاله- الغردقه بنشاط )بازار فضه واحجار كريمه والذهب(

38 - عمرو عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    9681 قيد فى 03-11-1998 برقم ايداع    1695 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير بالغاء المحل الرئيسى الخر 

الى/ ش شيراتوان قريه روجينا -السقاله- الغردقه بنشاط )بازار فضه واحجار كريمه والذهب(

39 - عمرو عبد الرحمن حسن سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    9681 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع    

4522 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى/ ش 

شيراتوان قريه روجينا -السقاله- الغردقه

40 - الهادى احمد ابراهيم ابوالحجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    17203 قيد فى 21-09-2004 برقم ايداع    

2300 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح محل رئيسى اخر 

نشاطه )بيع كوتشى ( الكائن فى المحل رقم35 فندق ريجينا الغردقه طريق الكورنيش مباشرة الشارع الرئيسى 

الغردقه بملك/ الشركه الدوليه مصر للمشروعات السياحيه والفندقيه )فنادق ريجينا(

41 - امجد سور زارع سور تاجر فرد سبق قيده برقم    23922 قيد فى 15-08-2007 برقم ايداع    

3615 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع الكائن سفاجا 

فندق ممنون بملك / الفندق - بنشاط / انشطة بحرية السنوركلينج

42 - عادل عاطف فتحى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    50982 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    

9021 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السقالة شاطى الساقية ميدان 

العروسة بملك/شاطى عام الساقية ويمثله السيد /محمود عبد الرحيم محمد السنوسى

43 - الكرنك تاجر فرد سبق قيده برقم    50982 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    9021 وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السقالة شاطى الساقية ميدان العروسة بملك/

شاطى عام الساقية ويمثله السيد /محمود عبد الرحيم محمد السنوسى
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44 - عبد الباسط محمد صقراحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22392 قيد فى 20-02-2007 برقم ايداع    

674 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة ش الحجاز بجوار 

شركة المقاولون العرب بملك/عبدا محمد صقر

45 - انور عمر عباس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    56171 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    5838 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء المحل الرئيسى الخر الكائن 

بالغردقة محل رقم 44 الدور الرضى ستار سيتى بجوارمبارك 11 عمارات ابو النصر بملك/ قذافى انور محمد 

سيد بنشاط/ عصارة قصب وفواكه

46 - صبرى قطب عبدالصمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    18203 قيد فى 08-03-2005 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى / ملك 

احمد سيد محمود حسن

47 - ابراهيم محمد محمود عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    34191 قيد فى 23-05-2012 برقم ايداع    

2197 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى اول 

الغردقة الكوثر عقار رقم 81 بملك/روبيل مقبول زكى بولس

48 - السيد محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35515 قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع    280 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار شارع باتا امام 

مستشفى النور عقار رقم 105 بملك/سميحه ضاحى حسن

49 - سلوى عاشور حسين عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    43990 قيد فى 03-07-2016 برقم ايداع    

4327 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الي القصير 

ش امتداد المل عقار رقم 240 ملك ايمن عبد العزيز نصار

50 - سامح عويضه رزق ا عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    53366 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع    

6040 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر قرية شدوان السياحية محل 

رقم 1 داخل القرية بملك/شركة صن رايز لدارة الفنادق العائمة المستاجرة لقرية شدوان السياحية بمدينة اللغردقة

51 - ايهاب صالح احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    54586 قيد فى 29-01-2020 برقم ايداع    853 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى/ الغردقه طريق 

عرابيه مول الغردقه التجارى )سيتى سنتر( بجوار هيلتون بلزا بملك/ الشركه العربيه للستثمارات

52 - عصام محمد احمد دره تاجر فرد سبق قيده برقم    11709 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    7223 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الي شركة 

اوازيس جروب جاردن بيتش

53 - حماده عطيه الصادق بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    38383 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع    

3614 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه الهضبه الشماليه 

بجوار مستشفى اصيل شقه رقم16 عقار رقم5 بملك/ حماده عبد الوهاب سليم

54 - حماده عطيه الصادق بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    38383 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع    

3614 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الهضبه الجنوبيه عمارة 

الصاوى الدور الثالث ملك /ايمن حسن عبد المنعم محمد لغى

55 - صباح ابراهيم سليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39151 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    6943 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى / بهاء الدين 

عبدالمقصود فراج حلمى

56 - محمد احمد احمد اليماني تاجر فرد سبق قيده برقم    46315 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    3536 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى حفر الباطن 

بجوار قسم ثان بملك/احمد محمد راشد عبدا

57 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة الدهار 

فندق هيلتون بلزا ملك الفندق
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58 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر مبنى رقم 1 بفندق تياهايتس مكادى 

باى بملك/ الشرقيه للستثمار والتنميه السياحيه المالكه لفندق تيا هايتس مكادى

59 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء المحل الخر نشاط الويند 

سيرف والكايت الكائن تياهايتس مكادى مبنى رقم 3

60 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء المحل الخر الكائن مبنى رقم 

1 بفندق تياهايتس مكادى باى بملك/ الشرقيه للستثمار والتنميه السياحيه المالكه لفندق تيا هايتس مكادىنشاط مركز 

غطس

61 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة الدهار 

فندق هيلتون بلزا ملك الفندق

62 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة الدهار 

فندق هيلتون بلزا ملك الفندق

63 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة الدهار 

فندق هيلتون بلزا ملك الفندق

64 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة الدهار 

فندق هيلتون بلزا ملك الفندق

65 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة الدهار 

فندق هيلتون بلزا ملك الفندق

66 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة الدهار 

فندق هيلتون بلزا ملك الفندق

67 - الطيب ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61790 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

6539 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / 96/أ 

تقسيم الحياء خلف قسم الحياء بملك / عبدالسيد وليم فوزى

68 - بولس القمص لوقا موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    21964 قيد فى 14-12-2006 برقم ايداع    4197 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع فندق روما ناحية 

الهضبة بنشاط  كافيتريا

69 - ارميا بهيج ينى سور تاجر فرد سبق قيده برقم    31045 قيد فى 03-08-2010 برقم ايداع    3372 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير بالغاء الفرع التابع الكائن فى 

/القصير طريق مرسى علم قرية اوناتى ريزورت السياحية الكيلو 16 ملك قرية اوناتى بيتش ريزورت مرسى علم 

بنشاط ) نادى صحى وصالون تجميل (

70 - نعمانى طاهر على حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم    49139 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع    3097 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى القصير المنطقة 

الحرفية خلف مستودع النابيب عقار رقم 270 ملك حمدى عطيتو محمد

71 - محمد سعد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    50177 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    

6360 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ش المل بجوار نادى النشئ 

للعمال بنشاط / بيع سندوتشات
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72 - اسماء عبد الرحيم مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    51045 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    

9248 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير بالغاء المحل الرئيسى 

الخر الكائن فى /الدهار اول ش عمر بن الخطاب ملك/ ماجى احمد محمد نشاط كافتيريا

73 - شاذلية عبد السلم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    61799 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع    6582 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر القصير شارع المل امام مدرسة 

فاطمة الزهراء ع رقم 92 محل رقم 3 ملك /عبد الحميد حمزه محمود نشاطه )فواكهه وخضروات (

74 - حاتم عبد العال عبد الهادى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    33236 قيد فى 27-11-2011 برقم 

ايداع    4114 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع 

نشاطه ) اكواب ورقيه وشنط دعايه وهدايا من اقمشه غير منسوجه (الكائن فى الغردقه وحدات رقم 109,102 

بقطاع الصناعات الهندسيه بمجمع الصناعات الصغيره بملك/ الهيئه العامه للتنميه الصناعيه

75 - امير بولس اسحاق بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    39218 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع    9744 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى ملك / شركة 

الستثمارات والمنتجعات السياحية

76 - فضل موسى فوزى صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    39263 قيد فى 04-11-2014 برقم ايداع    

6004 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر صالة الوصول الدولى مبنى 

الركاب 2 بمطار الغردقة - بملك/ الشركة المصرية للمطارات

77 - ياسر صلح ابراهيم ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    50214 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

6439 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تصحيح اسم المالك الى 

ملك/ صبرى رشيدى احمد

78 - بيتر عقوب نصيف غالى تاجر فرد سبق قيده برقم    55642 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    4204 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / الغردقة عقار 

رقم 209 تقسيم عمارات منخفض التكاليف بملك / بيتر يعقوب نصيف غالى

79 - محمود مختار السمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59564 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

9288 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ش المستشفى بجوار بنك 

ناصر بملك/عبد التواب عبد الرقيب محمد علي

80 - حنان زاهر موريس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    60494 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    222 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر المنطقة الصناعية مجمع الصناعات 

الصغيرة وحدات 162 - 151 بملك/الهيئة العامة للتنمية الصناعية

81 - محمد حسانى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62116 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    7951 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع نشاطه ) كافتيريا ( 

الكائن فى الغردقه شارع الكورنيش امام عماره الوقاف عقار رقم 5/أ بملك/ ورثه فاطمه عثمان عثمان محمد

82 - راضى ثابت عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    29390 قيد فى 25-10-2009 برقم ايداع    4385 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه شارع السلم بجوار الشوربجى 

بملك/ هانى فرج ذكى ميخائيل

83 - عبد الناصر محمد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    29946 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

7838 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تصحيح العنوان الى / 

شارع الشيراتون فندق ويفز ريزورت محل رقم 16 بجوار فندق سيجال بملك / شركة لروزا لدارة الفنادق

84 - منصور محمدين احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32663 قيد فى 18-07-2011 برقم ايداع    

2612 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع بنشاط) 

تربيه وبيع دواجن ( الكائن فى راس غارب قريه وادى دارا القطعه رقم235 بملك/ عفيفى شحات محمد احمد 

القيرى

85 - احمد سيد عبد النعيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34918 قيد فى 11-10-2012 برقم ايداع    4129 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / شقة رقم 5 بالدور 

الول علوى - عقار رقم 5 - تقسيم المطار - الغردقة البحرالحمر ملك جمال قاسم توفيق
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86 - ثريا عبد الحميد رمضان يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    40014 قيد فى 10-02-2015 برقم ايداع    

779 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الي/ملك / 

ورثة المرحوم مرزوقى دكرونى محمد

87 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59757 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    67 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى/لغردقة عقار رقم 

61 الدهار ش الكهف تقسيم ناصر والمشروعات خلف مكة للدوات الكهربائية بملك /على محمد حسين ابو زيد 

دور ارضى

88 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59757 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

10035 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / 

الغردقه  الدهار ش الحجاز بجوار شركه ابو عشره بملك /سعيد مصطفى محمد

89 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59757 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

10035 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان محل 

الرئيسى الخر الى/لغردقة عقار رقم 61 الدهار ش الكهف تقسيم ناصر والمشروعات خلف مكة للدوات 

الكهربائية بملك /على محمد حسين ابو زيد دور ارضى نشاطه )بيع توريدات فلتر وقطع غيار تبريد وتكييف 

ومعدات(

90 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59757 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

10035 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير بالغاء المحل 

الرئيسى الخر نشاطه )بيع توريدات فلتر وقطع غيار تبريد وتكييف ومعدات( الكائن فى /لغردقة عقار رقم 61 

الدهار ش الكهف تقسيم ناصر والمشروعات خلف مكة للدوات الكهربائية بملك/ على محمد حسين ابو زيد دور 

ارضى

91 - احمد نور الدين احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    60805 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    

1706 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة تقسيم الحياء محل 

رقم 1 الدور الرضى ملك محمد محمد سامح محمد

92 - انور صلح محمد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60845 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

1912 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة - 

السقالة -شارع كنيسة الشهيد ابانوب - ابو العباس عقار رقم 429 ملك النبا اسطفانوس وبالميلد - عماد غطاس 

عزيز

93 - بشاري علم عبدالحميد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    61217 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

9104 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر القصير حي المل بملك / 

محمد عبدالوهاب علي حسن

94 - بشاري علم عبدالحميد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    61217 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

9104 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى نجع محمود صفاره 

بندر دشنا بملك / حسن محمود ابرهيم لغى

95 - بلمون تادرس جورجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    61260 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

4204 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / ش 

النصر عقار رقم 117 محل رقم 3 بجوار فندق فلوباتير بملك / سهير بقطر حبش

96 - سيد العزب محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62144 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    8118 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الممشى السياحى قرية الهمبرا عقار 

رقم 56 بملك/سامح عبد القادر لبيب بنشاط كافيه ومشروبات غازية وسمه تجارية الزعور كافيه

97 - جلل فتح الباب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    30397 قيد فى 13-04-2010 برقم ايداع    1654 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى/ الغردقه عقار 

رقم126 امتداد الشهيد حسن ابو العباس بملك/ هانى عبد الحميد نصيب

98 - ابتسام بدرى خليل قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    42301 قيد فى 30-11-2015 برقم ايداع    7227 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا عقار رقم6 خلف الثقافه امام 

مسجد شباب محمد بملك/ صلح على تمام الطهطاوى
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99 - انطون عزت فهد تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم    50898 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    8656 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى -ورثة نصحى 

تامر جاد

100 - هاله سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    53869 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع    

7837 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا الشغال العسكريه 

شارع قرنى بجوار ايطاليانو بملك/ ليشع جميل نظير ابراهيم

101 - ابو القاسم محمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    55535 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    

3817 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر شارع 60 عقار رقم 1 

بملك / احمد عليان سليمان احمد بنشاط / مخبز بلدى

102 - اسحاق صبحي فهيم عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    59296 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    

8297 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة محل رقم 3 عقار 

رقم 2 تقسيم ناصر المشروعات ش الكهف بجوار مسجد حمزة

103 - وحيد حسين بيومى جاد على تاجر فرد سبق قيده برقم    15909 قيد فى 03-11-2003 برقم ايداع    

2131 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر شارع الجلء المتفرع من 

شارع الزهر امام صيدلية اندروعاطف بملك/مصطفى محمود ابراهيم احمد

104 - عبد الرحمن علم محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    18476 قيد فى 17-04-2005 برقم ايداع    

1307 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / الغردقة 

عقار رقم 83-84-85- الكوثر بجوار بيست واى ملك عمرو محمد عبد المنعم سعد

105 - عبد الرحمن علم محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    18476 قيد فى 17-04-2005 برقم ايداع    

1307 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير الغاء المحل الرئيسى 

الخر الكائن شلجادا بنشاط اكوا سنتر

106 - البير دانيال مترى مليكه تاجر فرد سبق قيده برقم    22578 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

9750 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة فندق  ويفز  

ريزورت طريق الشيراتون بجوار فندق سيجال ملك /شركة ويفز ريزورت

107 - احلم سعد فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22634 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    1204 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر شارع العاشر من رمضان عقار 

172 منطقة شنيشن بملك / حمدى عبدالوهاب محمد عبدالرحمن بنشاط / مينى ماركت

108 - علي سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    35416 قيد فى 27-12-2012 برقم ايداع    5389 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار حى العرب امام مخبز ابو 

الريش بملك/ جمعه محمد احمد نشاطه ) بيع قطع غيار سيارات مستعمله(

109 - علي سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    35416 قيد فى 27-12-2012 برقم ايداع    5389 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه الحياء منطقه المزارع النتاجيه 

بملك/سناء عبيد عواد

110 - علي سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    35416 قيد فى 27-12-2012 برقم ايداع    5389 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير بالغاء المحل الرئيسى الخر 

الكائن فى/الغردقه الدهار حى العرب امام مخبز ابو الريش بملك/ جمعه محمد احمد نشاطه ) بيع قطع غيار 

سيارات مستعمله(

111 - على سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    35416 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع    757 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار حى العرب امام مخبز ابو 

الريش بملك/ جمعه محمد احمد

112 - نجوى ابراهيم دسوقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36602 قيد فى 08-09-2013 برقم ايداع    

3683 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى سفاجا -

سفاا البلد بجوار المعهد الزهرى بملك حجاج بكرى عباس عوض
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113 - مصطفى احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    41090 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع    3803 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / شارع التربية 

والتعليم عقار رقم 19 بملك / عبدالبصير احمد محمد

114 - نصر شحات حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    42002 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع    6358 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى سفاجا الميناء 

بملك/صندوق العاملين بالهيئة العامه للموانى البحر الحمر

115 - يوسف مبارك ينى عبد الشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم    50779 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع    

8279 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / الغردقة 

ش السلم بجوار الفريد للزجاج والوميتال عقار احمد صابر بملك رضا احمد محمد مكاوى

116 - عبير سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    57310 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع    316 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا ش الحرية بجوار فندق الجزيرة 

بملك/قدرية عبداللطيف على بنشاط بيع زيوت و شحومات

117 - احمد حامد محمد رشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    58183 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع    

3420 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع بنشاط )

عطاره وبدوى ( الكائن فى الغردقه فندق صن رايز اكوا جوى الممشى السياحى بملك/ شركه صن رايز لداره 

الفنادق

118 - ممدوح بولس بشرى جاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    58833 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

5869 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل رقم 12 طريق 

الكورنيش قرية عرعربية ازور السياحية التابعه لشركة الجفتون للمشروعات السياحية الغردقة بملك/قرية عربيه 

ازور السياحية التابعه لشركة الجفتون للمشروعات السياحية

119 - مارك مجدى وليم تاجر فرد سبق قيده برقم    33087 قيد فى 23-10-2011 برقم ايداع    3735 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة شارع الكوثر الجديد عقار رقم 

82 ملك سامية ملقى اندراوس

120 - محمود مصطفي محمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    36833 قيد فى 04-11-2013 برقم ايداع    

4424 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة عقار رقم 332 

تقسيم امتداد الوفاء ش الشهر العقارى القديم ملك مكرم فرج جيد حنا

121 - شيماء رشاد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    38726 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    4544 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا المنطقة الصناعية بملك 

محمود علي بشير بنشاط مصنع لتصنيع منتجات البلستيك

122 - سعيد ابو العل ابو الفضل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    44434 قيد فى 25-09-2016 برقم ايداع    

5784 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع نشاطه ) 

مقاولت عموميه ( الكائن فى القصير شارع احمد اسماعيل بجوار مكتب التموين بملك/ احمد عبد المهيمن عليان 

محمد

123 - نورهان محمد عبد الكريم احمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    53306 قيد فى 2019-08-29 

برقم ايداع    5850 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء فرع 

تابع بنشاطه تاجير فساتين افراح الكائن الغردقة تقسيم العنبر بالمنطقة السادسة  محل رقم 3 بالعقار رقم 5-6 بملك 

/ هشام وبهاء الدين وفراج عبدالمقصود فراج

124 - عماد بولس بشرى جاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    58893 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع    

6121 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل 10 طريق الكورنيش 

قريه عربيه ازور السياحيه التابعه لشركه الجفتون للمشروعات السياحيه بملك/ قريه عربيه ازور السياحيه التابعه 

لشركه الجفتون للمشروعات السياحيه

125 - اسراء محمد عبدا حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    62231 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

8509 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر شارع الممشى السياحى 

عقار رقم B بملك / عبدالنعيم ابو المجد مغربى بنشاط / مكتب ديكورات ومقاولت
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126 - عصام الدين عبدالفتاح ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم    1886 قيد فى 02-08-1984 برقم ايداع    

220 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر القصير ش بورسعيد بجوار 

مسجد السنوسى بملك/ ورثه ابو بكر حسين محمد

127 - هبة سلم امبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18263 قيد فى 16-03-2005 برقم ايداع    906 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر القصير ش الممشى الجديد بجوار 

مجلس المدينه بملك/فاطمه بربرى ضاحى احمد بنشاط ملبس جاهزة

128 - ممدوح عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33821 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 6 شارع النصر تقسيم 

القضاه مجلس المدينةملك/ابو الحسن سيد بدرى اسماعيل اعتبارا من 27/5/2022

129 - ايهاب زغلول راغب عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    34227 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع الى/ فندق 

ايه ام سى رويال بملك/ الفندق

130 - ايهاب زغلول راغب تاجر فرد سبق قيده برقم    34227 قيد فى 29-05-2012 برقم ايداع    2293 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى/فندق رويال 

EMC ROYAOL HOTEL شمال الحياء بملك/الفندق

131 - ايهاب زغلول راغب تاجر فرد سبق قيده برقم    34227 قيد فى 29-05-2012 برقم ايداع    2293 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع الى/ فندق ايه 

ام سى رويال بملك/ الفندق بنشاط ) تى شيرت(

132 - ايهاب زغلول راغب تاجر فرد سبق قيده برقم    34227 قيد فى 29-05-2012 برقم ايداع    2293 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير بالغاء محل الرئيسى 

الخرالكائن فى /تعديل عنوان الفرع الى/ فندق ايه ام سى رويال بملك/ الفندق بنشاط ) تى شيرت(

133 - ريموند حبشى نجيب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    48842 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

2119 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / الغردقه 

B09 فندق شتايجنبرجر الداو بيتش بالممشى السياحى بملك/ شركه ماستر لين للمشروعات السياحيه

134 - ريموند حبشى نجيب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    48842 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

2119 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع للمركز 

الرئيسى ونشاطه ركن الشيشه والكائن فى الغردقه A26 بفندق شتايجنبرجر اكوا ماجيك بالممشى السياحى بملك/ 

شركه ماستر لين للمشروعات السياحيه

135 - ريموند حبشى نجيب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    48842 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

2119 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع للمركز 

الرئيسى ونشاطه ركن الشيشه والكائن فى L1197 بفندق بيور ليف بالممشى السياحى بملك/ شركه ماستر لين 

للمشروعات السياحيه

136 - اسماعيل ابراهيم يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم    53834 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع    

7688 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح محل فرع تابع 

نشاطه ) كافيه ( الكائن فى القصير مول العدنان امام مجلس المدينه بملك/ شركه العدنان للمقاولت والستيراد

137 - المصطفى للزيوت الطبيعية تاجر فرد سبق قيده برقم    58867 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع    

6051 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه فندق شتايجربرجر 

الداو اكوا ماجيك محل رقم A05 بملك/شركه ماستر لين للمشروعات السياحيه

138 - مصطفي اسماعيل يوسف اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    58867 قيد فى 06-07-2021 برقم 

ايداع    6051 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه فندق 

شتايجربرجر الداو اكوا ماجيك محل رقم A05 بملك/شركه ماستر لين للمشروعات السياحيه

139 - جرجس رزيق شاكر جندي تاجر فرد سبق قيده برقم    42911 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر فندق لروزا ويفز شارع 

الشيراتون بجوار فندق سيجال بملك/شركة لروزا لدارة الفنادق
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140 - رضا جميل صبحى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    43168 قيد فى 15-03-2016 برقم ايداع    

1883 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / الدهار 

خلف مديرية تموين بملك / محمد عبدالسميع زايد

141 - حسام عبد الوالى محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    52710 قيد فى 06-10-2019 برقم ايداع    

4082 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تصحيح العنوان الى 

b17-b16 بدون فواصل قرية عرابية ازور

142 - محمد عبد الهادى محمد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    55545 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع    

3888 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقه الدهار حى التقوى 

محل رقم محل رقم 3 عماره رقم1 دور اراضى بجوار جراج التوبيس بملك/ راويه محمدطه عبد الرحيم

143 - عبدالغفار سطوحى ديب تاجر فرد سبق قيده برقم    62208 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    

8398 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع نشاطه ) 

تربيه وبيع المواشى والغنام والماعز ( الكائن فى راس غارب وادى دارا قطعه رقم7أ بملك/ جمعيه وادى دارا 

التعاونيه الزراعيه لتنميه وتعمير واستصلح الراضى والمشهره برقم 642 لسنه 2006م

144 - د / كريم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62215 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    8422 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر مارينا الغردقة السياحية السقالة بجوار 

مينا الصيادين محل رقم B-1 بملك / مارينا الغردقة السياحية

145 - خليل السيد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    16219 قيد فى 26-01-2004 برقم ايداع    219 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / السقاله قريه 

روجينا محل رقم 43 ملك/ القريه

146 - خليل السيد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    16219 قيد فى 26-01-2004 برقم ايداع    219 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء المحل الخر الكائن امتداد 

الوفاء امام فندق بيروت نشاط بازار منتجات جلديه واحذيه

147 - خليل السيد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    16219 قيد فى 26-01-2004 برقم ايداع    219 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع الكائن امتداد الوفاء امام 

فندق بيروت نشاط ملبس جاهزة

148 - خليل السيد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    16219 قيد فى 26-01-2004 برقم ايداع    219 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء المحل الخر الكائن امتداد 

الوفاء امام فندق بيروت نشاط شنط حريمى

149 - هانى سيد فتح ا عليو تاجر فرد سبق قيده برقم    27917 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع    774 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر السقالة طريق الشيراتون فندق ويفز 

لروز بملك / شركة لروزا لدارة الفنادق - بنشاط / بازار خان الخليلى

150 - امير كرم سليمان جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    39577 قيد فى 10-12-2014 برقم ايداع    

6873 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر عقار رقم 310/18 شارع 

شيرى تقسيم ابوالعباس بملك / احمد ذكى محمد عبدالغنى بنشاط / كافيه

151 - مصطفى احمد الدسوقى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    48251 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع    

287 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء المحل الرئيسى الخر 

تقسيم حامد جوهر خلف المطافي عقار رقم 88 ملك/ صالح عادل يسن ابو النور ونشاطه /تجاره وتوزيع اكياس 

بلستيك

152 - ساميه محمد خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    48395 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع    820 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / سفاجا ش 

الستاد عمارة رقم 34 بجوار مخبز السلم بملك / فتحى على محمد احمد

153 - جاسر سيد محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    54833 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع    

6259 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع الى / 

السقالة شارع الباشا بجوار حواوشى ابوعمر عقار رقم 168 الدور الرضى بملك / خلف ا احمد الطاهر
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154 - جاسر سيد محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    54833 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    

1649 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع الى / 

السقالة شارع الباشا بجوار حواوشى ابوعمر عقار رقم 168 الدور الرضى بملك / خلف ا احمد الطاهر

155 - جاسر سيد محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    54833 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    

1649 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان المركز 

الرئيسى الى / امتداد الشهيد حسن ابوالعباس الميناء بملك / عبدالرحمن عبدالحميد محمد

156 - حمادة عامر  مهران تاجر فرد سبق قيده برقم    58808 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    3484 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر عمارة رقم 12 مدخل عمارات 

الجيش بجوار سوبر ماركت سي السيد محل رقم 3  بملك/اشرف عبد المنعم عارف

157 - حماده عامر مهران على تاجر فرد سبق قيده برقم    58808 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    

5814 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الحياء محل رقم 2 منطقة 

مشروع المنجة الماراتية عمارة رقم 118 بملك الطالب

158 - حماده عامر مهران على تاجر فرد سبق قيده برقم    58808 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    

5814 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع الكائن في 

الغردقة عمارة رقم 12 مدخل عمارات الجيش بجوار سوبر ماركت سي السيد محل رقم 2 بملك/ اشرف عبد 

المنعم عارف

159 - ايمن عربى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61917 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    7081 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا منتجع موفنبيك سوماباى 

بملك / الشركة العالمية للتنمية الفندقية و السياحية -بنشاط عطور

160 - عبد مريم صفوت حبيب جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    62071 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

7745 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى ملك  

/ قرية عربيه ازور السياحية التابعه لشركة الجفتون للمشروعات السياحية

161 - ماجد نجيب سام ملك تاجر فرد سبق قيده برقم    10477 قيد فى 21-01-1999 برقم ايداع    1120 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الي /ش السلم 

بجوار سوبر ماركت الحبيب بملك/ مجدى وهيب شفيق

162 - عبد الناصر محمد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    29946 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

7838 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك للفرع / 

شركة ويفز ريزورت

163 - سيد عبد الحميد أحمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    39866 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    

3940 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الدهار ش السلم بجوار 

ورشة سمكرة محمد احمد من ش سمير زوايا بملك / محمد احمد على احمد - بنشاط / ورشة فنية لتشكيل الحديد 

اليدوى

164 - ايمن عبد ا حسين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    41443 قيد فى 29-07-2015 برقم ايداع    

4747 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء المحل رئيسى اخر 

بنشاط كوافير الكائن الممشى السياحة امام قرية الجفتون ملك مجلس مدينة الغردقة

165 - محمد جمعه ابراهيم ريدى تاجر فرد سبق قيده برقم    51919 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع    

1616 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك / 

اثناسيوس انور نصيف

166 - محمد محمد محسن رمضان شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم    51993 قيد فى 06-03-2019 برقم 

ايداع    1877 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الي / 

عقار رقم 219 الكوثر ش المعتز بال امام بنك السكان والتعمير بملك/ محمد يحي عبد الفتااح عبدا

167 - بولس عيد نظيم عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    53082 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    

5214 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الدهار ش التربية والتعليم 

خلف السنترال بملك/ انجى موعود لظيم نشاط مقاولت عموميه
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168 - هانم احمد محي الدين الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    24071 قيد فى 03-09-2007 برقم ايداع    

3865 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى القصير 

ش العاشر من رمضان عقار رقم 48 بجوار بنك مصر ملك محمد منصور محمد

169 - صفوت محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    28794 قيد فى 02-07-2009 برقم ايداع    

2965 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / القصير 

ش الكورنيش بجوار نادى العجيمى بملك / خضرة محمد حامد

170 - حمادة احمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42982 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع    1301 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان المركز الرئيسى الى 

/ الغردقة الدهار شارع المصالح بجوار التامينات الجتماعية الطابق الرضى - محل بملك / سمير فؤاد محمود 

محمد البرعى

171 - حمادة احمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42982 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع    1301 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع الى / الدهار 

بجوار بروست الديك بملك / محمد مهدى احمد قرنى

172 - حمادة احمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42982 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع    1301 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع التابع بنشاط / مطعم 

الكائن / الدهار بجوار بروست الديك بملك / محمد مهدى احمد قرنى

173 - عاطف يوسف ميخائيل حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    52006 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع    

1916 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر عقار 199 شقة 9 الدور 

الرابع زوايد الوفاء بجوار الراعى الصالح بملك / هدى موسى ميخائيل غبر - بنشاط / مكتب مقاولت عمومية

174 - سامح عويضه رزق ا عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    53366 قيد فى 01-09-2019 برقم 

ايداع    6040 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الي 

قرية شدوان السياحية محل رقم 1 داخل القرية - الدهار / بملك القرية

175 - مينا خليل عبد السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    56858 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع    

8025 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تقسيم الوفاء - 38 ش - 

بجوار عماره الوقاف ملك/ خليل عبدالسيد عبدالسيد - الطابق الرضى - شقة رقم 1 نشاط استثمار وتطوير 

عقارى

176 - السيد بدرى عطا ا على تاجر فرد سبق قيده برقم    57979 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع    

2720 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل النشاط الى / الغردقة 

شارع منطقة الحرفيين سيف هيكل بجوار مكة للزجاج بملك / كمال احمد حامد حسن

177 - محمد محمود سيد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    61538 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

5440 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى الغردقة 

تقسيم الجبل الشمالى امام دريم بيتش طريق الشيراتون القديم ملك نورهان كمال عباس

178 - مكارى هبيل يعقوب داود تاجر فرد سبق قيده برقم    31295 قيد فى 30-09-2010 برقم ايداع    

4046 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع نشاطه ) 

استثمار عقارى( الكائن فى الغردقه السقاله ش الباشا ش 406 عقار رقم 68 بملك/ رفعت هبيل يعقوب داود

179 - مرعى ابو زيد الحنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    49851 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع    

5217 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر سفاجا الشارع الخلفى بجوار 

الدولية ماركت ملك محمد ابراهيم دسوقي بنشاط كافيتريا

180 - مجدة مهران مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    50091 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    6049 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع نشاط ) معرض 

مخبوزات ( بالعنوان الكائن الغردقه شارع المدراس بجوار كافيه شمس عقار رقم539 بملك/ وجيه حارس بخيت

181 - لوجين حماده عمر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    52631 قيد فى 26-05-2019 برقم ايداع    

3861 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع نشاطه ) 

كافتيريا ومينى ماركت ( الكائن فى الغردقه شارع الكهف امتداد السلم بجوار كافتيريا الصقر بملك/ فتحى 

سعداوى عبد الحفيظ
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182 - احمد عبد الرحمن احمد الطاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    54792 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

1536 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر القيادات امام شاطئ الجيش 

محل رقم 1 عقار رقم 1777 الدور الرضى بملك / وليد وفيق حجاب -بنشاط / مينى ماركت

183 - خالد حامد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    59774 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

10104 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع نشاط ) 

ورشه كاوتش ( الكائن بالقصير المدينه الصناعيه الشارع العمومى امام كافتيريا بملك/ حسن عبد الجواد حسن

184 - محمد حمدى محمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    59921 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

10783 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ش الستاد الرياضى 

الدهار بجوار مسجد الصحابة بملك/ هانى عزت العبد عبد الملك

185 - ناهد سيد مصطفى عواد كساب تاجر فرد سبق قيده برقم    60819 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

1766 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ش الستاد بملك/احمد 

ابراهيم طه

186 - راويه عنتر احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    61017 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

2923 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع بنشاط ) 

مشغل ملبس ( بالعنوان الكائن فى القصير المنطقه الحرفيه عقار رقم231 محل بملك/ محمد ضاحى حسين على

187 - يحيى حبشى احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    61703 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

6231 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الستاد خلف سوبر ماركت 

عرفات بملك / مختار مبارك حسين زهران -بنشاط / سنتر ملبس جاهزة

188 - محمود محمد شحات تاجر فرد سبق قيده برقم    40219 قيد فى 08-03-2015 برقم ايداع    40219 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس عقار رقم 34 شارع الجيش بورتوفيق 

برج الزهراء المؤجر /صفوت عبد الخالق على شقة 702

189 - سيد موسى كامل عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم    47096 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    

5865 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر شقة رقم 5 الدور الثانى 

علوى امام مكتب بريد الغردقة العرب امام فندق رمسيس عمارة شحات الشيخل بملك / شحات حسين حسن

190 - عبد الرحمن سيد مختار حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    60089 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    

11288 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الكيلو 3 شارع الستاد 

بجوار مسجد عمربن عبدالعزيز محل رقم 3 بملك ورثة / محمد الجيلنى سعيد - بنشاط / منظفات جملة

191 - عيده احمد سيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    61851 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    6781 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر ش انور السادات امام نادى النهضة 

عقار رقم 232 بملك/ورثة فاطمه اسماعيل زمزمى

192 - محمد سيد هديه عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    8246 قيد فى 11-08-1997 برقم ايداع    1397 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تاشير الغاء الفرع الكائن ميناء 

سفاجا البرى ملك شركة الدلتا للنقل والسياحة

193 - عياد ابادير دوس ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم    35149 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع    4728 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى ملك / مارى 

كلير مختار غبر سعيد

194 - عياد ابادير دوس ابادير تاجر فرد سبق قيده برقم    35149 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع    4728 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك الى ملك / مارى 

كلير مختار غبر سعيد

195 - عمرو عبد العزيز عبد العزيز معبد تاجر فرد سبق قيده برقم    39431 قيد فى 25-11-2014 برقم 

ايداع    6468 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم المالك 

الى - ملك شركة اوازيس جروب تمتلك فندق صن رايز مملوك بالس

196 - وليد محمد مصطفى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    48439 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع    

2085 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن ش اولد 

عبدالرازق من ش حشمت عبدالعواض شقه بالدور الثالث الخصوص قليوبيه-ملك/ توحيده ابراهيم محمد
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197 - وليد محمد مصطفى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    48439 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع    

2085 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الدهار عقار رقم 65 تقسيم 

السلم ملك فيفى وردى ذكى عبد الملك

198 - وليد محمد مصطفى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    48439 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع    

2085 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ش اولد عبدالرازق من ش 

حشمت عبدالعواض شقه بالدور الثالث الخصوص قليوبيه-ملك/ توحيده ابراهيم محمد

199 - محمد يوسف محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    50910 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    

8679 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع الكائن منطقة 

المكثف ملك محمد عبد الوهاب على

200 - نصرى صلح نصرى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    51316 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    

10101 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر المركز التجارى المارينا 

سنتر سومه باى بملك/شركة ابو سومه للتنمية السياحية بنشاط كاجوال

201 - اسلم محمد حسين خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم    53978 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    

8227 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى / الغردقة 

الدهار محل رقم 42أ سوق الخضار ملك عادل فكرى الزين

202 - احمد رشاد احمد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    55168 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع    

2691 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تغيير العنوان الى / تقسيم 

الوفاء شقة رقم 9 الدور الثانى عقار رقم 9 امام فندق كنج توت الغردقة بملك / عبدالفتاح محمود ابراهيم احمد

203 - تامر مصطفى مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    58216 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    

3523 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع تابع بنشاط ) 

محل تقديم مشروبات ساخنه وبارده واكلت سريعه( الكائن فى الغردقه بمشروع مركز الغردقه السياحى المنتجع 

البريطانى الكوثر عماره رقم8 محل رقم815 الدور الرضى بملك/ الشركه نوفال للتنميه العقاريه

204 - سيد مرزوق السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    31547 قيد فى 22-11-2010 برقم ايداع    

4806 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر مرسى علم ش 62 عقار 

رقم 9 بملك / احمد محمد احمد

205 - جرجس رزيق شاكر جندي تاجر فرد سبق قيده برقم    42911 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تصحيح العنوان الى / 

الغردقة محل رقم 7 فندق ويفز ريزورت بملك / شركة لروزا لدارة الفنادق

206 - على عبد الرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    44753 قيد فى 07-11-2016 برقم ايداع    6884 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة الدهار شارع السوق القديم 

شارع جوبال بملك /ماهر احمد ابو بكر عبدا

207 - كيرلس جميل حبيب ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    50751 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

7021 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع التابع 

الى / تقسيم امتداد الجبل الشمالى عقار رقم 40 محل رقم 3 بملك / مدحت فايز برته

208 - كيرلس جميل حبيب ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    50751 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

8202 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان المركز 

الرئيسى الى / السقالة امتداد الجبل الشمالى امام كافتيريا شمس عقار رقم 593 البدروم محل رقم 1 بملك / 

جوزيف راشد سيف

209 - كيرلس جميل حبيب ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    50751 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

8202 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع التابع 

الى / تقسيم امتداد الجبل الشمالى عقار رقم 40 محل رقم 3 بملك / مدحت فايز برته

210 - السيد محمد غالب عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    56187 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع    

5897 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع التابع بنشاط / 

بيع سندوتشات الكائن فى / السقالة شارع ابوالعباس عقار رقم 208 بملك / ممدوح ابوالحسن على حامد
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211 - رشا سلم امبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    57217 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    

9348 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر القصير الممشى السياحى 

بجوار مجلس المدينة بملك فاطمة بربرى ضاحى بنشاط / كوافير حريمى
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النشاط

1 - رويس شنودة كرم قديس تاجر فرد سبق قيده برقم  44560 قيد فى 12-10-2016 برقم ايداع    6174وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى توريدات منتجات خشبيه و بلستيكيه و ورقيه 

و استراد و تصدير

2 - ابانوب فايز قلته حفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  59381 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    7892وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حلواني

3 - مصطفي محمد سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  59479 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع    8942

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  كافية وبيع سندوتشات

4 - محمدعلى بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم  17765 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    11077وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت

5 - محمد على بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم  17765 قيد فى 25-12-2004 برقم ايداع    3473وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تخليص جمركى واستيراد وتصدير وخدمات لوجستية

6 - كريم طة اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  36338 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع    2859وفى تاريخ  

02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  انشطة ترفيهية

7 - عماد عادل لوندي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  46631 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع    4486وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع المشغولت الفضيه

8 - ناديه محمود حامد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  60803 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    1697وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ اكسسوارات محمول

9 - مشيل قرقار فهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  61691 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع    6164وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ كافتيريا

10 - كيرلس عونى عدلى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  33291 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    4293

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استيراد وتصدير واعادة تاجير المحلت التجارية والسياحية

11 - جرجس لطفى حكيم جويد غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  49714 قيد فى 06-06-2018 برقم ايداع    

4808وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مشغل ملبس

12 - مجدى ثابت دميان غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  49941 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع    5518

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مكتبه خردوات و العاب اطفال

13 - طه سيد احمد طه رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  55794 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    4642

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ورشه نجاره يدوى

14 - عمرو عبد الرحمن حسن سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  9681 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع    

4522وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بازار فضه واحجار كريمه 

والذهب

15 - عمرو عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9681 قيد فى 03-11-1998 برقم ايداع    1695وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ انشاء وتاجير وحدات سكنيه واداريه

16 - عادل عاطف فتحى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  50982 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    9021

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توكيلت ملحية ورحلت نقل داخلى وخدمات

17 - الكرنك تاجر فرد سبق قيده برقم  50982 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    9021وفى تاريخ  

07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توكيلت ملحية ورحلت نقل داخلى وخدمات

18 - شادى محمد عبد ا الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  60956 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

2555وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عرض مصنفات سمعية وسمعية 

بصرية عن طريق الشاشات والسماعات

19 - عبد الفتاح عبد الفضيل محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  58657 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    

58657وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بازار خان الخليلي وبردى

20 - صفوت على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  62140 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    8105وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع كتب و صحف و ادوات مكتبيه
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21 - ابراهيم محمد محمود عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  34191 قيد فى 23-05-2012 برقم ايداع    2197

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بازار و تحف موبيليا

22 - كيرلس عزيز تاوضروس عجايبى تاجر فرد سبق قيده برقم  56191 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع    

5904وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت عامه وتشطيبات

23 - عصام عبدالفتاح الجيلنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60737 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

1419وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع قطع غيار موتوسيكلت

24 - احمد عيد عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  48345 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    642وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مركز النشطة البحرية

25 - عمرو محمد جمال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  52780 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع    4297

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب تصدير

26 - يوساب فايز شيهات مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  21171 قيد فى 07-08-2006 برقم ايداع    2611

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الكمبيوتر

27 - مصطفى احمد محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  40502 قيد فى 06-04-2015 برقم ايداع    2170

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /مكتب رحلت نقل داخلى ) بعد الحصول 

على الموافقات والتراخيص اللزمه(

28 - هدى صبحى فهمى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  43334 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    1745

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / كوافير حريمى

29 - مها فوزى ثابت نقول تاجر فرد سبق قيده برقم  53558 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    6825وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع وعرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية 

وبصرية

30 - مينا يوسف لويز يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  60129 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    11452

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  وعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش 

والكومبيوتر اعتبارا من 28/12/2021

31 - امير بولس اسحاق بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  39218 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع    9744

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / جلود وفضه ونظارات شمسية

32 - اسلم مجدى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47948 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    8570

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى - مكتب انشطة ترفيهية وتنظيم الحفلت 

والمؤتمرات

33 - عبدالرحيم عبد المعطى حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  54841 قيد فى 23-02-2020 برقم 

ايداع    1672وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  و حدايد ولوازم لنشات

34 - محمود محسوب حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  57167 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    

9126وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب تاجير وحدات سكنية 

وتسويق عقارى

35 - محمود مختار السمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59564 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    9288

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مواد غذائية

36 - حنان زاهر موريس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  60494 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    222وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع بطاطس نصف مقلية

37 - محمد سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61967 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    7297وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  وتوريدات صحيه وكهربائيه وقطع غيار تكييفات

38 - محمد حسانى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62116 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    7951وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تابع للفرع )كافتيريا(

39 - راضى ثابت عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  29390 قيد فى 25-10-2009 برقم ايداع    4385وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه نجاره يدوى
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40 - محمد حسانى عبادى تاجر فرد سبق قيده برقم  42514 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع    7877وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عموميه وتعدين

41 - على علم عبدالحميد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  55511 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

3758وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  / بقالة وبيع مواد  غذائية جملة

42 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59757 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    10035

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشه نجاره آلى

43 - اسماء عبدا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59757 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    67وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع توريدات فلتر وقطع غيار تبريد وتكييف ومعدات

44 - بشاري علم عبدالحميد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  61217 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    

9104وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بقالة جملة

45 - جلل فتح الباب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  30397 قيد فى 13-04-2010 برقم ايداع    1654

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب تسويق اليكترونى وتوصيل الدش 

المركزى للقرى والفنادق السياحيه

46 - ميلد رزق فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  29847 قيد فى 12-01-2010 برقم ايداع    114وفى تاريخ  

17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مصنفات سمعية على المحمول

47 - على سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  35416 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع    757وفى تاريخ  

17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع قطع غيار سيارات مستعمله

48 - علي سعيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  35416 قيد فى 27-12-2012 برقم ايداع    5389وفى تاريخ  

17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تربيه والتسمين وبيع المواشى

49 - نجوى ابراهيم دسوقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36602 قيد فى 08-09-2013 برقم ايداع    3683

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع اجهزة تكييف وتبريد واجهزة 

كهربائية

50 - مصطفى احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  41090 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع    3803وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / معدات المطابخ واجهزة التكييف

51 - عبير شاذلي احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  41467 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    1805

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع اكسسوار محمول

52 - نصر شحات حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  42002 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع    6358وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط االى خدمات تصوير مستندات و بيع ملفات و 

طفايات حريق

53 - اسامة عطية سعد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59771 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    10093

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بيع اسماك بالجملة

54 - اسلم صلح احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  60730 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    1394

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / عرض مصنفات المحمول وتوزيعها عن 

طريق الكمبيوتر

55 - عبدالرحمن سعيد عبدالسميع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60937 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

2468وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صيانة اجهزة كهربائية

56 - احمد محمود حسن السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  62175 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    8227

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع سندوتشات

57 - عصام الدين عبدالفتاح ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم  1886 قيد فى 02-08-1984 برقم ايداع    220

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ادوات صيد

58 - ايهاب زغلول راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  34227 قيد فى 29-05-2012 برقم ايداع    2293وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مشغولت ذهبيه

59 - ايهاب زغلول راغب عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  34227 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    183

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تى شيرت
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60 - ريموند حبشى نجيب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  48842 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    2119

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ركن الشيشه

61 - جرجس رزيق شاكر جندي تاجر فرد سبق قيده برقم  42911 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    1093

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   بازار بيع الجلود وتى شيرت

62 - رضا جميل صبحى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  43168 قيد فى 15-03-2016 برقم ايداع    1883

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع فلتر وانظمة مياه وقطع غيار

63 - مصطفى كمال محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  58538 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع    

4805وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصدير

64 - ياسمين على السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  61124 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    3498وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مسمط ومطعم لبيع السندوتشات

65 - خليل السيد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  16219 قيد فى 26-01-2004 برقم ايداع    219وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بوك شوب

66 - محمد جمعه على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20810 قيد فى 11-06-2006 برقم ايداع    1890وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب نقل جماعى بعد الحصول على الموافقات و التراخيص 

اللزمة

67 - هانى سيد فتح ا عليو تاجر فرد سبق قيده برقم  27917 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع    774وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصدير

68 - بول بضابا فكري ونس تاجر فرد سبق قيده برقم  56845 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع    7984وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  عاديات وسلع سياحية

69 - عبد الهادي احمد بدري تاجر فرد سبق قيده برقم  43095 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع    1641وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ) ماعدا 

توريد العمالة والملبس العسكرية (

70 - مصطفى عبده ابراهيم الطيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  50184 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    

6377وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ادارة الكافتيريات والمطاعم 

والبازارات

71 - محمد جمعه ابراهيم ريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  51919 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع    1616

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع سندوتشات

72 - ياسمين على السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  61124 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    3498وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع ساندوتشات

73 - مرفت الفى سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  62063 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    7698وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بقالة

74 - هانم احمد محي الدين الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  24071 قيد فى 03-09-2007 برقم ايداع    

3865وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى محل مراتب

75 - البدوي محمد توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35107 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع    4628

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى اكسسوار محمول

76 - سيد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  58651 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    5221وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / هدايا واكسسوار حريمى

77 - مينا فيليب بسطاوروس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  58697 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

5366وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع رقائق المونيوم فويل 

اكواب كرتون مطبوعة و اكواب كرتون غير مطبوعة

78 - محمد حمدى محمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  59921 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    10783

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتبة لبيع الدوات المكتبية

79 - هيثم بدرى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61303 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    4385وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / محل بيع فطائر
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80 - ماريو عماد عزمى تاجر فرد سبق قيده برقم  40396 قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع    1886وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مطعم

81 - مايكل اسطفانوس جيمي مصري تاجر فرد سبق قيده برقم  58104 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

3129وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  و تجاره وتوريدات اجهزه ومستلزمات الكمبيوتر 

فيما عدا خدمات النترنت

82 - سيد مرزوق السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  31547 قيد فى 22-11-2010 برقم ايداع    4806

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / استيراد وتصدير

83 - باسم محمد رزق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61992 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    7376وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه ماعدا توريد العماله و الملبس 

العسكرية

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56217 وتم ايداعه بتاريخ   

21-09-2020  برقم ايداع 5,992.000 الى : اللوكس

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17765 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2021  برقم ايداع 11,077.000 الى : البشير للرحلت

3 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17765 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2004  برقم ايداع 3,473.000 الى : البشير للخدمات اللوجستية

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46631 وتم ايداعه بتاريخ   

silver 02-07-2017  برقم ايداع 4,486.000 الى : سيلفر

5 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61691 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2022  برقم ايداع 6,164.000 الى : السناده

6 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62108 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2022  برقم ايداع 7,907.000 الى : لكسكادا

7 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33291 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2011  برقم ايداع 4,293.000 الى : العونى للستيراد

8 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49941 وتم ايداعه بتاريخ   

11-07-2018  برقم ايداع 5,518.000 الى : البو غالى

9 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53366 وتم ايداعه بتاريخ   

01-09-2019  برقم ايداع 6,040.000 الى : I a m اي ايه ام

10 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   62146 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2022  برقم ايداع 8,126.000 الى : ابراهيم اسحاق ابراهيم جرجس

11 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62146 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 8,126.000 الى : مؤسسة الراعى ىاى جى للستيراد

12 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62140 وتم ايداعه 

ELKian بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 8,105.000 الى : الكيان

13 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36240 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-06-2013  برقم ايداع 2,586.000 الى : كادو

14 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60452 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2022  برقم ايداع 72.000 الى : الخليفة

15 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   62166 وتم ايداعه بتاريخ   

09-08-2022  برقم ايداع 8,195.000 الى : عصام فوكيه صبرى بولس

16 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62166 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2022  برقم ايداع 8,195.000 الى : ل يوجد

17 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58727 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-06-2021  برقم ايداع 5,481.000 الى : البندارى

18 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40502 وتم ايداعه 

Tourific excursion بتاريخ   06-04-2015  برقم ايداع 2,170.000 الى : توريفيك اكسيكيرشن هورجادا

 Hurghada

19 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33897 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-03-2012  برقم ايداع 1,354.000 الى : السان جورج لللوميتال

20 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34913 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-10-2012  برقم ايداع 4,107.000 الى : فرست كليوباترا بازار

21 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39218 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2014  برقم ايداع 9,744.000 الى : نيو كرست جوليرى
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22 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47948 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2017  برقم ايداع 8,570.000 الى : تعديل السمة التجارية الى -ادامكو

23 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57167 وتم ايداعه 

orchard real  بتاريخ   23-12-2020  برقم ايداع 9,126.000 الى : البستان لتاجير الوحدات السكنية

estat

24 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60494 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-01-2022  برقم ايداع 222.000 الى : ملك البطاطس

25 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62109 وتم ايداعه 

saged media ( بتاريخ   01-08-2022  برقم ايداع 7,909.000 الى : الساجد ميديا برودكشن

)producion

26 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29946 وتم ايداعه 

PHILIPP PLEIN بتاريخ   31-07-2022  برقم ايداع 7,838.000 الى : فيليب بلين

27 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42514 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-12-2015  برقم ايداع 7,877.000 الى : البنا للمقاولت العموميه والتوريدات والتعدين

28 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59757 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2022  برقم ايداع 67.000 الى : اكوا بوينت لفلتر بيع توريدات فلتر وقطع غيار تبريد 

وتكييف ومعدات

29 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59757 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2021  برقم ايداع 10,035.000 الى : المهدى للنجاره الحديثه

30 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61260 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-04-2022  برقم ايداع 4,204.000 الى : البيبو

31 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30397 وتم ايداعه 

media strening server بتاريخ   13-04-2010  برقم ايداع 1,654.000 الى : ميديا استرينج سيرفيس

32 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45782 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-03-2017  برقم ايداع 1,772.000 الى : التيجانى

33 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56074 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-09-2020  برقم ايداع 5,525.000 الى : تعديل السمة التجارية الى -كافية ميلنو

34 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62185 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2022  برقم ايداع 8,272.000 الى : البطل ليت

35 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18476 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-04-2005  برقم ايداع 1,307.000 الى : تعديل السمة التجارية الى /  المانة للثاث

36 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41090 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-06-2015  برقم ايداع 3,803.000 الى : الفراعنه

37 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58893 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2021  برقم ايداع 6,121.000 الى : اسفينكس بازار

38 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62175 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2022  برقم ايداع 8,227.000 الى : الحسين لبيع السندوتشات

39 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34227 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2020  برقم ايداع 183.000 الى : ايه ام سى وان

40 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34227 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2012  برقم ايداع 2,293.000 الى : ايه ام س فورا

41 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41181 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2015  برقم ايداع 4,065.000 الى : المتحدة لمعدات الطفاء

42 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48842 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-03-2018  برقم ايداع 2,119.000 الى : شيشه مان
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43 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43168 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2016  برقم ايداع 1,883.000 الى : اكوا ترند

44 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52710 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-10-2019  برقم ايداع 4,082.000 الى : الناطورة عربية

45 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58538 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2021  برقم ايداع 4,805.000 الى : لوجيستك للتصدير و التخليص

46 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20810 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-06-2006  برقم ايداع 1,890.000 الى : ممفيس للنقل الجماعى

47 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52710 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-10-2019  برقم ايداع 4,082.000 الى : الناطوره عربية

48 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56845 وتم ايداعه 

)Eagles Bazar(  بتاريخ   19-11-2020  برقم ايداع 7,984.000 الى : ايجلز بازار

49 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24071 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-09-2007  برقم ايداع 3,865.000 الى : تعديل السمة التجارية الى عالم المراتب

50 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61538 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 5,440.000 الى : تعديل السمة التجارية الى اوليمبس

51 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   62318 وتم ايداعه بتاريخ   

25-08-2022  برقم ايداع 8,872.000 الى : ريمون رزق محبوب غالى

52 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59921 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-11-2021  برقم ايداع 10,783.000 الى : بارادايس 2

53 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61017 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2022  برقم ايداع 2,923.000 الى : شك استايل

54 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44435 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2016  برقم ايداع 5,785.000 الى : تعديل السمة التجارية  الى -الحبيب

55 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40396 وتم ايداعه 

Rooster بتاريخ   25-03-2015  برقم ايداع 1,886.000 الى : روستر

56 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58599 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-06-2021  برقم ايداع 5,022.000 الى : رد سى بازار
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الشخاص

1 - كريم احمد محمد لطفى حسين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   26397 وتم ايداعه بتاريخ  2008-07-02 

برقم ايداع    3100تم التأشير فى تاريخ   02-07-2008   بــ  

2 - حسين  احمد محمد  لطفي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   26397 وتم ايداعه بتاريخ  02-07-2008 برقم 

ايداع    3100تم التأشير فى تاريخ   02-07-2008   بــ  

3 - احمد كمال محمد عبد الرحيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   44761 وتم ايداعه بتاريخ  2016-11-07 

برقم ايداع    6898تم التأشير فى تاريخ   07-11-2016   بــ  

4 - عبدا  محمد  عبدا  على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   50874 وتم ايداعه بتاريخ  01-11-2018 برقم 

ايداع    8587تم التأشير فى تاريخ   01-11-2018   بــ  

5 - عمرو  محمد  عوده  خليل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   59383 وتم ايداعه بتاريخ  08-09-2021 برقم 

ايداع    8637تم التأشير فى تاريخ   08-09-2021   بــ  

6 - ابراهيم اسحاق ابراهيم جرجس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   62146 وتم ايداعه بتاريخ  

07-08-2022 برقم ايداع    8126تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

7 - عصام فوكيه صبرى بولس  مدير فرع المقيد برقم قيد   62166 وتم ايداعه بتاريخ  09-08-2022 برقم 

ايداع    8195تم التأشير فى تاريخ   09-08-2022   بــ  

8 - ريمون رزق محبوب غالى  مدير فرع المقيد برقم قيد   62318 وتم ايداعه بتاريخ  25-08-2022 برقم 

ايداع    8872تم التأشير فى تاريخ   25-08-2022   بــ  

9 - اشرف حرز ا  عبد الظاهر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   62366 وتم ايداعه بتاريخ  

31-08-2022 برقم ايداع    9070تم التأشير فى تاريخ   31-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مهند مجدى محمد محمود وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    37291 قيدت فى 09-01-2014 برقم ايداع   

131 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل بناءا على عقد فسخ شركات تم فسخ الشركة وحلها 

نهائيا بموجب عقد فسخ غير مسجل محضر 4100 /أ 2022

2 - حازم عادل محمد الشريف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    51750 قيدت فى 11-02-2019 برقم ايداع   

1066 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل لفسخ الشركه وحلها نهائيا 

بموجب عقد فسخ محضر رقم 5274/أ لسنه 2022

3 - فخرى ينى يوسف هندى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    52153 قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع   

2367 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفيتها بموجب عقد فسخ غير 

مسجل محضر رقم 6158/أ 2022

4 - مارك مجدى وليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    57425 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع   739 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل بناءا على عقد فسخ الشركة المصدق عليه بمحضر تصديق 

رقم 6295 / ب لسنة 2022 تم فسخ الشركة وحلها نهائيا

5 - طاهر عثمان محمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    55105 قيدت فى 03-05-2020 برقم ايداع   

2519 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وحلها لعتزال النشاط بموجب عقد 

سجل رقم 145 /2022

6 - ست الحبايب عبدالحميد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    14095 قيدت فى 24-03-2002 برقم ايداع   

534 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل بناءا على عقد فسخ الشركة المصدق عليه برقم 

6568 أ بتاريخ 2022/8/3 تم فسخ الشركة وحلها نهائيا

7 - علي حسن احمد محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    11805 قيدت فى 20-05-2000 برقم ايداع   

1111 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وحلها

8 - شادى عمر عبد السميع محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    40149 قيدت فى 26-02-2015 برقم 

ايداع   1155 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل بناءا على عقد فسخ شركات رقم 4022/ أ 

لسنه 2022 تم حل الشركه نهائيا

9 - احمد اسماعيل على حسن وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    42741 قيدت فى 28-01-2016 برقم ايداع   

616 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل بناء على عقد فسخ الشركة رقم161 بتاريخ 

6-8-2022 ملخص ومشهر عنه عقود وشركات البحرالحمر تم فسخ الشركة وحلها لعتزال النشاط

10 - أمادو محمد تونى معوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    28715 قيدت فى 17-06-2009 برقم 

ايداع   2781 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وحلها نهائيا

11 - محمد صلح الدين احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    41390 قيدت فى 22-07-2015 برقم ايداع   

4618 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة وفسخها لعتزال النشاط

12 - عمر صديق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    14753 قيدت فى 22-10-2002 برقم ايداع   1979 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ شركة وحلها بناء علي عقد فسخ رقم 7355/ أ لسنه 

2022 بتاريخ محضر تصديق 27/8/2022
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رأس المال

1 - خالد مرزوق عبدالسلم عفيفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     57443 قيدت فى 27-01-2021 برقم 

ايداع    798وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     61955 قيدت فى 04-07-2022 برقم ايداع    7219وفى تاريخ  

02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - اشرف محمد عثمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     24497 قيدت فى 30-10-2007 برقم ايداع    

4676وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

4 - مهاب علء الدين احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     61441 قيدت فى 12-05-2022 برقم ايداع    

4978وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000.000

5 - اسماعيل عزت عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     61598 قيدت فى 30-05-2022 برقم ايداع    

5681وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  55,000.000

6 - موده محسن وشركائها شركة سبق قيدها برقم     60973 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    2628وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  21,000.000

7 - اشرف فايز فلسطين بقطر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     53460 قيدت فى 18-09-2019 برقم ايداع    

6363وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  21,000.000

8 - اسامة ابراهيم توفيق بكرى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     36446 قيدت فى 15-07-2013 برقم ايداع    

3180وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

9 - سامح حلمى سليمان عبد ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     53745 قيدت فى 23-10-2019 برقم ايداع    

7411وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

10 - سامح حلمى سليمان عبد ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     53745 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    7411وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

11 - محمد محمود محمد سلمه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     47351 قيدت فى 25-09-2017 برقم ايداع    

6690وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

12 - تعديل عنوان الشركة الى / اسامة احمد كامل عتيبة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26897 قيدت فى 

10-09-2008 برقم ايداع    4163وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000,000.000
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العناوين

1 - عصام محمد احمد دره وشريكته شركة سبق قيدها برقم     49176 قيدت فى 10-04-2018 برقم ايداع    

3194وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل رقم 7 باللوبى الرئيسى 

بفندق لونج بيتش نشاط تى شيرت

2 - عصام محمد احمد دره وشريكته شركة سبق قيدها برقم     49176 قيدت فى 10-04-2018 برقم ايداع    

3194وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل رقم 1 باللوبى الرئيسى 

بفندق لونج بيتش نشاط مكتبه وهدايا

3 - عصام محمد احمد دره وشريكته شركة سبق قيدها برقم     49176 قيدت فى 10-04-2018 برقم ايداع    

3194وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل رقم 2 باللوبى الرئيسى 

بفندق لونج بيتش نشاط بيع موبايل

4 - عصام محمد احمد دره وشريكته شركة سبق قيدها برقم     49176 قيدت فى 10-04-2018 برقم ايداع    

3194وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل بمنطقة الكوا لونج 

بفندق لونج بيتش نشاط هدايا ومينى ماركت

5 - مارك مجدى وليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     57425 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    739

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر بناءا على عقد فسخ الشركة المصدق 

عليه بمحضر تصديق رقم 6295 / ب لسنة 2022 تم فسخ الشركة وحلها نهائيا

6 - ست الحبايب عبدالحميد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     14095 قيدت فى 24-03-2002 برقم ايداع    

534وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر بناءا على عقد فسخ الشركة 

المصدق عليه برقم 6568 أ بتاريخ 2022/8/3 تم فسخ الشركة وحلها نهائيا

7 - محمود مصطفى عزالدين محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     60729 قيدت فى 07-02-2022 برقم 

ايداع    1391وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الي 

قرية اخناتون بيلفستا ش الشيراتون

8 - موده محسن وشركائها شركة سبق قيدها برقم     60973 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    2628وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى - 358 امبارك 7 

الغردقة - البحرالحمر

9 - سامح وجدى راتب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49957 قيدت فى 15-07-2018 برقم ايداع    

5572وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر حى التقوى ثانى الغردقة

10 - شركة رضا على فرج زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20677 قيدت فى 22-05-2006 برقم 

ايداع    1617وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغردقة السقالة 

الهضبة الشمالية

11 - عمر عبيد بسطامى احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     42563 قيدت فى 16-09-2016 برقم ايداع    

116وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى - تقسيم 

الرحاب )ب( بالعقار رقم 49 سفاجا البحرالحمر

12 - رزيقى عادل ناشد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     50858 قيدت فى 01-11-2018 برقم ايداع    

8544وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الشركة الى - 1

ش عمر بن الخطاب -الموظفين -ثاني الغردقة

13 - سامح وجدى راتب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49957 قيدت فى 15-07-2018 برقم ايداع    

5572وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر حى التقوى ثان الغردقة
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14 - نصرى صلح نصرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     51270 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    

9944وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان الى - محل 

بفندق شيراتون سومه باى ملك شركة سوما باى للفنادق - سفاجا البحرالحمر

النشاط

1 - اشرف محمد عثمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     24497 قيدت فى 30-10-2007 برقم ايداع    

4676 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بيع السجاد بانواعه

2 - محمود مصطفى عزالدين محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     60729 قيدت فى 07-02-2022 برقم 

ايداع    1391 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بيع الهدايا السياحية

3 - محمود عاطف زكى احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     61706 قيدت فى 12-06-2022 برقم ايداع    

6237 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / مطعم وكافيه

4 - نصرى صلح نصرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     51270 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    

9944 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى - مشغولت فضية وساعات

5 - هيثم احمد عبد ا علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     62010 قيدت فى 18-07-2022 برقم ايداع    

7481 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الى /1- توريدات كافه مستلزمات واحتياجات 

المنشأت البتروليه والتعدينه والغذائيه والصناعيه والتعليميه والكهربائيه واحتياجات المنشأت الحكوميه والمنشأت 

الخاصه ومعدات التصنيع وصيانتها .2- استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق. 3- اقامه وتشغيل مراكز لصيانه 

السيارات والمعدات .4- الخدمات البتروليه والتعدينيه واللوجستيه وتوريدات مستلزماتها .5- التصدير.6- المقاولت 

العموميه والتشطيبات وصيانه واداره المنشأت الداريه والتجاريه والتعدينيه

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 60228   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2021 برقم ايداع    7845 الى   احمد عاطف احمد الدلل وشريكه

2 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24497   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2007 برقم ايداع    4676 الى   اشرف محمد عثمان وشريكته

3 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 60760   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-02-2022 برقم ايداع    1537 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / احمد حسن محمد وشريكته

4 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27799   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-01-2009 برقم ايداع    463 الى   تعديل اسم الشركة الى / علي ابراهيم ومحمد ابراهيم علي 

حلمي العفنى وشركاهم

5 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 61441   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-05-2022 برقم ايداع    4978 الى   مهاب علء الدين احمد وشريكه

6 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 61598   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    5681 الى   اسماعيل عزت عبد اللطيف وشركاه

7 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 50996   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-11-2018 برقم ايداع    9080 الى   تامر ابراهيم محمود محمد الشاذلى وشريكه

8 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 60973   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-03-2022 برقم ايداع    2628 الى   موده محسن وشركائها

9 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56822   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-2020 برقم ايداع    7933 الى   تعديل اسم الشركة الى / عبله فكرى مصطفي علي 

وشركائها

10 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58319   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-04-2021 برقم ايداع    3859 الى   احمد حسن امين ابراهيم الصعيدى وشريكه

11 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 36446   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2021 برقم ايداع    3005 الى   تعديل السمه الى نيو العلء الدين

12 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 62340   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    8958 الى   شركه الكابلت الكهربائية المصريه ش م م

13 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26897   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-2008 برقم ايداع    4163 الى   تعديل عنوان الشركة الى / اسامة احمد كامل عتيبة 

وشركاه
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الشخاص

1 - محمد محمود محمد سلمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47351   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2017 برقم ايداع   6690 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2017  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة 

تعديل حق الدارة والتوقيع للطرف الول منفردا وله حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية 

والبنوك وفتح الحسابات والسحب واليداع والقتراض والرهن  وله كافة السلطات والصلحيات لتحقيق غرض 

الشركة علي ان تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى رهن او بيع او 

شراء اصول الشركة الثابتة والمنقولة

2 - رزيقى عادل ناشد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50858   وتم ايداعه بتاريخ    01-11-2018 برقم 

ايداع   8544 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  الدارة وحق التوقيع تكون الدارة وحق التوقيع 

للطرفين مجتمعين او منفردين ولهما فى سبيل ذلك كافة السلطات والصلحيات فى تمثيل الشركة امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقضاء  والغير والتوقيع علي عقود اليجار والتسويق وذلك كله فى سبيل  تحقيق 

غرض الشركة وباسم الشركة  ولهما مجتمعين او منفردين القتراض والرهن والتعامل مع البنوك واستخراج دفاتر 

الشيكات والتوقيع علي الشيكات ام بيع اى اصل من اصول الشركة فللشركاء مجتمعينن

3 - عاصم عبدالمنعم عزت عبدالمنعم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    57443   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   798 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح 

حق الدارة والتوقيع للشريكين منفردين او مجتمعين في جميع التعاملت الخاصة بالشركة والتعاقدات والتوقيع امام 

الجهات الحكومية والغير الحكومية والتعامل مع البنوك والتوقيع علي الشيكات فيما عدا الرهن والقتراض من 

البنوك وبيع اصول الشركة فيكون التوقيع للشريكين مجتمعين فقط

4 - عماد عياد عياد مسيحة  شريك   المقيد برقم قيد    60234   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2021 برقم 

ايداع   11866 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  تخارج من الشركه

5 - مينا قطاوى ابسخرون  بشاره  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    60234   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   11866 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  ضم الى عضويه الشركه

6 - حسن رجب على احمد غالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    60542   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   492 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة 

خروج شريك متضامن

7 - احمد عاطف احمد الدلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    60228   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   7845 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  ادارة الشركه وحق التوقيع عنها 

من حق الشريك الثانى والثالث مجتمعين او منفردين ولهم كامل السلطات لتحقيق غرض الشركة على ان يكون 

العمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها وعلى انه فى حالة اجراء قروض او رهون او اجراء 

تعديلت جوهرية لبد ان يكون ذلك بموافقة الشريكين مجتمعيم او منفردين ويمكن تعيين شخص يقوم بالدارة 

بموافقة الشريكين يتقاضى اجرا يتفق عله مع الشركاء مقابل الدارة ويثبت ذلك فى مصاريف الشركة

8 - عاطف أحمد الدلل منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    60228   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   7845 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تخارج من الشركة

9 - اميرة رجب محمد احمد سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24497   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2007 برقم ايداع   4676 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  ضم الى عضوية الشركة

10 - اشرف محمد عثمان محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24497   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2007 برقم ايداع   4676 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  ج- له حق الدارة والتوقيع 

منفردا  وله الحق فى تمثيل الشركه امام جميع الهيئات الحكوميه والغير حكوميه والفراد والبنوك والطرف الثانى 

بسداد كامل الضرائب والتأمينات وكافه المطالبات الحكوميه اما اعمال التصرف فى الشركه مكلفوله ايضا للطرف 

الثانى
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11 - ماجده  محمد  محمود  المصرى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27799   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة دخول 

شريك متضامن

12 - ابراهيم على حلمى العفنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27799   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة 

خروج الشريك المتضامن / ابراهيم علي حلمي العفنى - للوفاه

13 - على ابراهيم على حلمى العفنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27799   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2009 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع عن الشركة فلبد 

من صدورها من الشركاء الثلثة المتضامنين السيد/ اشرف سعد    والسيد/ على ابراهيم على   والسيد/ محمد 

ابراهيم على  ولهم مجتمعين حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها  امام كافة الجهات الحكومية والغير  

الحكومية وامام البنوك واصدار الشيكات والتوقيع  عليها وصرفها امام التصرفات الصادرة بالبيع والشراء للنفس 

وللغير والتنازل عن كل او اجزاء من اصول الشركة وممتلكاتها الثابتة والمنقولة فل بد من صدورها من الشركاء 

الربعة مجتمعين فقط وتبقي شروط  العقد الساسى التى لم يتم تعديلها كما هي ساريةة نافذة فى حق الشركاء 

وتكون تصرفاتهم الصادرة قبل اجراء هذه التعديلت نافذة فى مواجهتهم وتحت مسئوليتهم

14 - شيماء عدلى ركابي الصغير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61441   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   4978 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة 

خروج شريك متضامن

15 - مهاب  علءالدين  احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61441   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   4978 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة 

دخول شريك متضامن

16 - اسماعيل عزت عبد اللطيف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61598   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   5681 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  الدارة وحق التوقيع موكلة 

للشريك الول والثانى السيد/اسماعيل عزت عبد اللطيف اسماعيل  والسيد/محمود محمد صديق يوسف )مجتمعين( 

على ان تكون العمال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها واية تصرفات قانونية 

اخرى من رهن او بيع عقارات للشركه او الحصول على قروض للشركة او فسخ اى تعاقدات باسم الشركة 

والتعامل امام البنوك تكون منسوبة للطراف مجتمعين

17 - احمد امين محمد نور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61598   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-30 

برقم ايداع   5681 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  ضم الى عضوية الشركة

18 - اسامه سيد ابوالمجد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61598   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   5681 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  ضم الى عضوية الشركة

19 - ايهاب صالح احمد محمد الخواص  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50996   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2018 برقم ايداع   9080 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  تخارج من الشركة

20 - محمد ابراهيم على حلمى العفنى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    60973   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2022 برقم ايداع   2628 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

21 - على ابراهيم على حلمى العفنى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    60973   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2022 برقم ايداع   2628 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح لجميع الشركاء مجتمعين في كافة التعاملت التي تتم باسم الشركة وعنوانها ولتحقيق اغراضها ولي من 

الشركاء توكيل الغير في التوقيع نيابه عنه بموجب توكيل خاص لذلك الغرض
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22 - محمد  سعد اسماعيل  محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    56822   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2020 برقم ايداع   7933 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة 

دخول شريك متضان - الدارة والتوقيع للشريك الول والثانى المتضامنين منفردين كافه اعمال الدارة والتصرف 

والتوقيع وتمثيل الشركة امام القضاء وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وامام جميع البنوك وفتح 

الحساب وغلقها والسحب واليداع والرهن والقرض والقتراض وكافة انواع الئتمان والبيع والشراء فى كافة 

العقارات والمنقولت والسيارات المملوكة للشركة وكافة مقومات الشركة المادية والمعنوية ولهما منفردين الول 

والثانى اوسع السلطات فى اعمال الدارة والتصرف وتعيين وعزل الوكلء والمديرين والموظفين والتوقيع عن 

الشركة فى كل مايلزم ولهما توكيل الغير فى كل او بعض ذكر

23 - نورهان سيد عزب السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    58319   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2021 برقم ايداع   3859 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  تخارج من الشركة

24 - احمد حسن امين ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    58319   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2021 برقم ايداع   3859 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع من حق جميع 

الشركاء مجتمعين او منفردين او من ينوب عنهم قانونا ولهم كافة الصلحيات لتحقيق غرض الشركه ومباشرة 

نشاطها وانهاء جميع الجراءات امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص والتعامل مع جميع 

البنوك والمصارف فى اليداع والسحب وفتح الحسابات وغلقها والتوقيع على الشيكات وجميع التعاملت البنكية 

والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة اما فيما يخص البيع او الشراء لجميع الصول الثابتة والمنقولة التى تمتلكها الشركة 

او الرهن  فيكون باتفاق الشركاء جميعا او ينوب عنهم قانونا

25 - بول جرجس سعيد بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    62340   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-29 

برقم ايداع   8958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

26 - ناصر حسين مازن متولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    26897   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2008 برقم ايداع   4163 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  بناء على عقد تعديل الشركة 

خروج شريك متضامن السيد - ناصر حسين مازن متولي
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تجديد افراد

1 - ناهد محمد عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21465   قيدت فى   21-09-2006 برقم ايداع    

3190 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

2 - صموئيل كمال لويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25508   قيدت فى   16-03-2008 برقم ايداع    

1226 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-15

3 - حنان يعقوب عجايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43325   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    

2390 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

4 - سعاد محمد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4305   قيدت فى   19-03-2014 برقم ايداع    6441 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-18

5 - حسن سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8298   قيدت فى   26-08-1997 برقم ايداع    1491 وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

6 - عبدالحميد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8306   قيدت فى   27-08-1997 برقم ايداع    

1508 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

7 - صيدليه د مينا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18780   قيدت فى   07-06-2005 برقم ايداع    

1892 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

8 - جورج اسكندر ادوارد اسكندر ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20248   قيدت فى   2006-03-16 

برقم ايداع    744 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

9 - طارق محمد عيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20279   قيدت فى   10-01-2012 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

10 - ميلد شحات جرجس عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22332   قيدت فى   14-02-2007 برقم ايداع    

552 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

11 - عادل جابر جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23320   قيدت فى   07-06-2007 برقم ايداع    

2508 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

12 - كريم طة اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36338   قيدت فى   17-06-2013 برقم ايداع    

2859 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-16

13 - مايكل منقريوس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44960   قيدت فى   30-11-2016 برقم ايداع    

7548 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

14 - جاكلين جرجس مرزوق رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46184   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    3077 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

15 - نجلء عبد الجليل ابو الحسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46833   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    5069 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

16 - ايرينى ارميا امير باسيليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47015   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

5590 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

17 - شعبان سعيد عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6884   قيدت فى   25-09-1996 برقم ايداع    

966 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

18 - على حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21550   قيدت فى   09-10-2006 برقم ايداع    

3358 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

19 - جرجس صبري هرمينا بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32388   قيدت فى   26-05-2011 برقم 

ايداع    1890 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

20 - كيرلس عونى عدلى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33291   قيدت فى   12-12-2011 برقم ايداع    

4293 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

21 - اشرف عبد ا عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40576   قيدت فى   15-04-2015 برقم ايداع    

2379 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14
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22 - ممدوح نجاح حنا منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46828   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

5059 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

23 - محمود علي ابراهيم النشار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7648   قيدت فى   12-03-1997 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

24 - خليل السيد احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16219   قيدت فى   06-03-2012 برقم ايداع    

979 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

25 - خليل السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16219   قيدت فى   02-12-2009 برقم ايداع    4939 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

26 - سماره محمد مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22596   قيدت فى   18-03-2007 برقم ايداع    

1131 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

27 - ابو اليزيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22872   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

1660 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

28 - مصطفي عبد الرحيم مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23605   قيدت فى   2007-07-11 

برقم ايداع    3042 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

29 - نجلء فكري قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26407   قيدت فى   17-11-2014 برقم ايداع    

7547 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

30 - وليد مسعد عبدالمنصف محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30574   قيدت فى   2010-05-16 

برقم ايداع    2164 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-15

31 - عباس محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34375   قيدت فى   26-06-2012 برقم ايداع    

6239 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

32 - جمعة حسب خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35972   قيدت فى   21-04-2013 برقم ايداع    

1822 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-20

33 - منى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36826   قيدت فى   03-11-2013 برقم ايداع    

4406 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

34 - هانى السيد محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37560   قيدت فى   18-02-2014 برقم ايداع    

1009 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

35 - محمد سعيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37571   قيدت فى   20-02-2014 برقم ايداع    1062 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-19

36 - انور محمد انور الدفتار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42601   قيدت فى   11-01-2016 برقم ايداع    

212 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

37 - بيمن بشرى فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44037   قيدت فى   17-07-2016 برقم ايداع    4444 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

38 - هبة عبد السميع عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44149   قيدت فى   08-08-2016 برقم ايداع    

4892 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

39 - وائل عبده عبد القادر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44725   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

6785 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

40 - عمرو عبد الرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9681   قيدت فى   03-11-1998 برقم ايداع    

1695 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

41 - الهادى احمد ابراهيم ابوالحجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17203   قيدت فى   18-01-2011 برقم 

ايداع    4151 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

42 - محمود رمضان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23601   قيدت فى   11-07-2007 برقم ايداع    

3032 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

43 - امجد سور زارع سور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23922   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    

3615 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14
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44 - امجد سور زارع سور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23922   قيدت فى   12-08-2007 برقم ايداع    

3616 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

45 - امجد سور زارع سور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23922   قيدت فى   26-09-2016 برقم ايداع    

7722 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

46 - رمضان محمود سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25053   قيدت فى   20-01-2008 برقم ايداع    

228 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-19

47 - ابراهيم سيد احمد محمود جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41014   قيدت فى   2015-05-27 

برقم ايداع    3567 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

48 - هيثم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43668   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    3441 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

49 - كريم على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45244   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

118 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

50 - ايمن مجدى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45968   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

2448 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

51 - عباده ابو زيد نور الدين يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46341   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    3599 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

52 - محمد السيد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46935   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

5356 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

53 - حسام الدين عبد الكريم عبد الحميد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46989   قيدت فى   

10-08-2017 برقم ايداع    5500 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-09

54 - محمود خضرى التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3586   قيدت فى   04-11-1989 برقم ايداع    

533 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

55 - محمود خضرى التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3586   قيدت فى   13-12-2003 برقم ايداع    

2362 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-12

56 - منال عبدالرازق محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27621   قيدت فى   11-01-2009 برقم ايداع    

120 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-10

57 - صيدليه د مايكل كليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28911   قيدت فى   20-07-2009 برقم ايداع    

670 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-19

58 - مادونا شنوده رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37208   قيدت فى   23-12-2013 برقم ايداع    

5499 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

59 - امجد نادى شكرى مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44030   قيدت فى   14-07-2016 برقم ايداع    

4428 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

60 - نزهه عبد ا المرسي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30960   قيدت فى   19-07-2010 برقم 

ايداع    3143 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-18

61 - ابراهيم محمد محمود عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34191   قيدت فى   23-05-2012 برقم ايداع    

2197 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

62 - كيرلس اسحاق اسخرون موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44985   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    7602 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

63 - مراد عطا جاد بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45680   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

1490 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

64 - شيماء سعيد صطفى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46003   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

2556 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

65 - محمد احمد مصطفي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46484   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

4060 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05
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66 - محمد يوسف سعد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46986   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

5497 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

67 - وليد سمير رمضان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23897   قيدت فى   13-08-2007 برقم 

ايداع    3573 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

68 - حسن ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43879   قيدت فى   14-06-2016 برقم ايداع    

4051 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

69 - محمد احمد احمد اليماني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46315   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

3536 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

70 - اسحق عايد خير عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47021   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

5615 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

71 - حراجى محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10876   قيدت فى   04-10-1999 برقم ايداع    

1840 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-03

72 - يوساب فايز شيهات مجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21171   قيدت فى   07-08-2006 برقم ايداع    

2611 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

73 - اشرف محمود فؤاد البهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21578   قيدت فى   11-10-2006 برقم ايداع    

3412 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

74 - اشرف محمود فؤاد البهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21578   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

6148 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

75 - اشرف محمود فؤاد البهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21578   قيدت فى   17-04-2011 برقم ايداع    

21141 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

76 - عصام راضى اليمنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31236   قيدت فى   19-09-2010 برقم ايداع    

3881 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

77 - هشام حسين على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32667   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

2626 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

78 - باتعه امبارك الشاذلى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33590   قيدت فى   02-02-2012 برقم ايداع    

414 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

79 - مصطفى احمد محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40502   قيدت فى   06-04-2015 برقم ايداع    

2170 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

80 - رمضان بشارى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46455   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

3958 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

81 - ميرفت ويصا صموئيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46604   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

4413 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

82 - سامح فكرى قلته عبد الثالوث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46739   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    4795 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

83 - مايكل مشمش راغب ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46813   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

5014 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

84 - سماء محمد عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47080   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    

5805 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

85 - السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6665   قيدت فى   27-06-1996 برقم ايداع    621 

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

86 - عبدالحميد احمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14018   قيدت فى   27-02-2002 برقم ايداع    

362 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

87 - صيدليه ماجد يوسف امين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14267   قيدت فى   18-05-2002 برقم 

ايداع    877 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17
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88 - صيدليه د  عبيد احمد مصطفى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14465   قيدت فى   2002-07-17 

برقم ايداع    1320 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-07-16

89 - احمد رمضان ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19949   قيدت فى   24-01-2006 برقم ايداع    

164 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

90 - احمد ابراهيم عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22101   قيدت فى   10-01-2007 برقم 

ايداع    63 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

91 - جرجس طلعت حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30172   قيدت فى   04-03-2010 برقم ايداع    

1021 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

92 - عصمت زيدان كمال الدين زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34321   قيدت فى   28-06-2012 برقم 

ايداع    2523 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

93 - محمد احمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34467   قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    

2880 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

94 - ناصر بسطوروس جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34913   قيدت فى   10-10-2012 برقم ايداع    

4107 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-09

95 - احمد حامد حسن حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36579   قيدت فى   01-09-2013 برقم ايداع    

1590 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-31

96 - امير بولس اسحاق بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39218   قيدت فى   18-12-2014 برقم ايداع    

9744 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-17

97 - منى عنتر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45908   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

2231 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

98 - محمد محمود محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47022   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    5638 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

99 - نجاح سيد احمد عسران احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17912   قيدت فى   24-01-2005 برقم 

ايداع    205 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-23

100 - احمد محمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22168   قيدت فى   18-01-2007 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

101 - عثمان فاروق السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23519   قيدت فى   02-07-2007 برقم 

ايداع    2871 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

102 - عبد ا توفيق عبدا مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23645   قيدت فى   17-07-2007 برقم 

ايداع    3105 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

103 - انور رشاد انور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23835   قيدت فى   06-08-2007 برقم ايداع    3460 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

104 - راضى ثابت عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29390   قيدت فى   25-10-2009 برقم ايداع    

4385 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-24

105 - محمد على محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32534   قيدت فى   22-06-2011 برقم 

ايداع    2281 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

106 - حنان غريب سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42159   قيدت فى   10-11-2015 برقم ايداع    

6821 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

107 - هاني خلف صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45187   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

8282 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

108 - رامز ناصف اسكندر يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45476   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    822 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

109 - شربات على غزالى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14103   قيدت فى   25-03-2002 برقم ايداع    

549 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24
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110 - عبير احمد جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21103   قيدت فى   25-07-2006 برقم ايداع    

2458 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

111 - محمود طه محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23588   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    

3012 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

112 - عادل عبد الحفيظ عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25212   قيدت فى   10-02-2008 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-09

113 - عادل عبد الحفيظ عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25212   قيدت فى   12-10-2008 برقم ايداع    

4430 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-11

114 - محمد فارس عبد المام حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32932   قيدت فى   26-09-2011 برقم 

ايداع    3342 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

115 - ابتسام بدرى خليل قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42301   قيدت فى   30-11-2015 برقم ايداع    

7227 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

116 - حسين قاسم عبد الله بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43528   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

3068 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

117 - كريم احمد التيجاني عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45782   قيدت فى   2017-03-08 

برقم ايداع    1772 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

118 - رومانى فوزى جرجس عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46621   قيدت فى   28-06-2017 برقم 

ايداع    4465 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

119 - احمد عبد السلم حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46679   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    4601 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

120 - محمود على محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12514   قيدت فى   01-11-2000 برقم ايداع    

2446 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

121 - هاني محمد عبد ا محمد غلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13692   قيدت فى   28-10-2001 برقم 

ايداع    2018 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-27

122 - بنهاوى احمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14469   قيدت فى   17-07-2002 برقم ايداع    

1326 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

123 - احلم سعد فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22634   قيدت فى   21-03-2007 برقم ايداع    

1204 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

124 - نبيل امين عبد ا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31119   قيدت فى   19-08-2010 برقم ايداع    

3572 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

125 - محمد عدلى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34064   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

1813 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-28

126 - نظلة عبد ل محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40525   قيدت فى   07-04-2015 برقم ايداع    

2222 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

127 - مصطفى احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41090   قيدت فى   07-06-2015 برقم ايداع    

3803 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

128 - عبير شاذلي احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41467   قيدت فى   03-08-2015 برقم ايداع    

4830 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

129 - نصر شحات حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42002   قيدت فى   20-10-2015 برقم ايداع    

6358 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

130 - كمال محمد حامد ابو عاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1417   قيدت فى   23-02-1982 برقم 

ايداع    52 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

131 - يوحنا عطيه قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7270   قيدت فى   02-12-1996 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-01
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132 - ماجده محمد احمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7466   قيدت فى   22-01-1997 برقم ايداع    

120 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

133 - مجدى عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20769   قيدت فى   04-06-2006 برقم ايداع    

1789 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-03

134 - سعيد ابو العل ابو الفضل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44434   قيدت فى   25-09-2016 برقم 

ايداع    5784 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

135 - حامد طارق حامد صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46471   قيدت فى   05-06-2017 برقم 

ايداع    4018 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

136 - مصطفي عبد الكريم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47040   قيدت فى   2017-08-17 

برقم ايداع    5691 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

137 - محمود حسن حسن جارحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12161   قيدت فى   07-08-2000 برقم 

ايداع    1751 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-06

138 - ايمان حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20441   قيدت فى   12-04-2006 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

139 - حسن غانم فؤاد حسن غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31146   قيدت فى   23-08-2010 برقم ايداع    

3627 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

140 - ممدوح عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33821   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-03-14

141 - هل بخيت عبد الجليل عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34532   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    3067 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

142 - عبد المنعم نوالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38401   قيدت فى   25-06-2014 برقم ايداع    

3655 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

143 - السعيد عبد الحكيم محمود عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45855   قيدت فى   2017-03-16 

برقم ايداع    1992 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

144 - زينب طارق جلل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46378   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

3737 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

145 - هانى عدلى جبرائيل اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46788   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    4690 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

146 - ملك عياد شوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23704   قيدت فى   24-07-2007 برقم ايداع    

3218 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

147 - طارق السيد السيد خير ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24440   قيدت فى   25-10-2007 برقم ايداع    

4568 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-24

148 - خالد رمضان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29456   قيدت فى   03-11-2009 برقم ايداع    

4535 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

149 - ابو الحسن ابراهيم جيلنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41487   قيدت فى   2015-08-05 

برقم ايداع    4897 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

150 - رضا جميل صبحى سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43168   قيدت فى   15-03-2016 برقم ايداع    

1883 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

151 - محمد بحيري محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5257   قيدت فى   01-12-1993 برقم ايداع    

797 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

152 - زينب ابراهيم يوسف عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15381   قيدت فى   07-06-2003 برقم 

ايداع    1029 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-06

153 - كوثر هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33975   قيدت فى   11-04-2012 برقم ايداع    

1584 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10
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154 - وهيب رزق بطرس عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34021   قيدت فى   19-04-2012 برقم ايداع    

1702 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

155 - رومانى نبيل طنيوس توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34557   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    3155 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

156 - سامى محمود عطيه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39576   قيدت فى   10-12-2014 برقم ايداع    

6872 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

157 - صيدلية د باسم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42710   قيدت فى   14-02-2016 برقم ايداع    

988 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

158 - محمد كمال على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45270   قيدت فى   05-01-2017 برقم ايداع    

177 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

159 - امينة محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46056   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

2699 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

160 - صفاء خلف ذكي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46507   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

4124 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

161 - عمرو احمد شوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7582   قيدت فى   26-02-1997 برقم ايداع    316 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

162 - محمد سعد الدين احمد عرفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19288   قيدت فى   05-09-2005 برقم 

ايداع    2798 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-04

163 - السيد محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23495   قيدت فى   28-06-2007 برقم ايداع    

2833 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

164 - امير حفظي خلة شرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23831   قيدت فى   06-08-2007 برقم ايداع    

3454 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

165 - مجدى محمد عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27930   قيدت فى   18-02-2009 برقم ايداع    

822 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

166 - علء السعيد محمد عوض عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44422   قيدت فى   2016-09-25 

برقم ايداع    5749 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

167 - محمد محسب جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44861   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

7281 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

168 - وائل احمد ابراهيم قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46825   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

5050 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

169 - ايمن بخيت ميخائيل بييسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47277   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

6518 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

170 - محمد على حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14655   قيدت فى   24-09-2002 برقم ايداع    

1734 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

171 - هانم احمد محي الدين الخطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24071   قيدت فى   03-09-2007 برقم 

ايداع    3865 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

172 - كمال احمد حامد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24274   قيدت فى   26-09-2007 برقم ايداع    

2446 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

173 - حافظ عبد الحكيم جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33947   قيدت فى   08-04-2012 برقم ايداع    

1493 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

174 - احمد خلوى ماضى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34342   قيدت فى   20-06-2012 برقم ايداع    

2516 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

175 - سحر حسني ابراهيم البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38018   قيدت فى   05-05-2014 برقم 

ايداع    2616 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04
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176 - احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44086   قيدت فى   26-07-2016 برقم ايداع    

4644 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

177 - محمود احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46591   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

4377 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

178 - نبيل احمد عطا السايح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46688   قيدت فى   09-07-2017 برقم ايداع    

4658 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

179 - عبد اللطيف حسب علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47091   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    5841 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

180 - اسماعيل رجب امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11793   قيدت فى   16-05-2000 برقم ايداع    

1092 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-15

181 - جرجس ثابت تامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14175   قيدت فى   17-04-2002 برقم ايداع    

697 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

182 - ساميه حفني طه عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21888   قيدت فى   05-12-2006 برقم 

ايداع    4039 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-12-04

183 - ابوالسعود كمال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27750   قيدت فى   21-01-2009 برقم ايداع    

349 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

184 - السيد محمد أحمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33831   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

1135 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

185 - محمد احمد الهادى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46904   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

5273 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

186 - عماد صدقى فرنسيس منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47116   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    5935 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

187 - احمد محمد عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47231   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    6363 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

188 - رشا ابراهيم محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20746   قيدت فى   01-06-2006 برقم ايداع    

1748 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

189 - رجب محمد سيد احمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21335   قيدت فى   04-09-2006 برقم ايداع    

2952 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

190 - عبد الكريم محمد سيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41459   قيدت فى   02-08-2015 برقم ايداع    

4817 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

191 - حنان عبيد عبدالسلم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41580   قيدت فى   23-08-2015 برقم ايداع    

5163 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

192 - سليم فتحي عبد الحفيظ سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45253   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    2807 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

193 - سيد موسى كامل عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47096   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    5865 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

194 - احمد الطيب حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6890   قيدت فى   26-09-1996 برقم ايداع    

974 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

195 - محمد سيد هديه عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8246   قيدت فى   11-08-1997 برقم ايداع    

1397 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

196 - محمد سيد هدية عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8246   قيدت فى   05-07-2004 برقم ايداع    

1601 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

197 - محمد سيد هدية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8246   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    1748 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22
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198 - عبدالعاطى فراج غزالى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8345   قيدت فى   07-09-1997 برقم 

ايداع    1594 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-09-06

199 - طايع عبدالرجال عيد طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11629   قيدت فى   08-04-2000 برقم ايداع    

760 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

200 - اشرف علي عبد المقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13591   قيدت فى   30-09-2001 برقم 

ايداع    1779 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-29

201 - صلح الدين السيد محمد العربي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24026   قيدت فى   28-08-2007 برقم 

ايداع    3794 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

202 - تريزة عجايبى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28708   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    

2150 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

203 - خالد محمد عبدالحليم عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29514   قيدت فى   12-11-2009 برقم 

ايداع    4689 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

204 - مينا نصيف هنتر عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33847   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

1192 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

205 - حمدى حمدان عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40775   قيدت فى   05-05-2015 برقم ايداع    

2899 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

206 - حنان صلح تغيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44270   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

5305 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

207 - احمد عطيتو سلطان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46635   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

4497 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

208 - د محمد سامى جمعه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24297   قيدت فى   30-09-2007 برقم ايداع    

4286 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

209 - سيد مرزوق السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31547   قيدت فى   22-11-2010 برقم ايداع    

4806 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

210 - عفاف حماد حامد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31869   قيدت فى   09-01-2011 برقم ايداع    

331 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

211 - احمد محمود سمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33080   قيدت فى   20-10-2011 برقم ايداع    

3723 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

212 - محمد حسانى سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35225   قيدت فى   03-12-2012 برقم ايداع    

4921 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-02

213 - هيثم عبد المنعم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38286   قيدت فى   11-06-2014 برقم ايداع    

3344 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-10

214 - راندا رفعت فتح ا ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40250   قيدت فى   23-02-2016 برقم ايداع    

1285 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

215 - راندا رفعت فتح ا ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40250   قيدت فى   11-03-2015 برقم ايداع    

1459 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

216 - رحاب مجدى اسماعيل زمزمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41451   قيدت فى   30-07-2015 برقم 

ايداع    4797 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

217 - بهاء سعيد نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43471   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

2891 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

218 - خالد مرزوق عبدالسلم عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46639   قيدت فى   03-07-2017 برقم 

ايداع    4513 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02
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تجديد شركات

1 - حامد عبد العال حامد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   34280  قيدت فى  07-06-2012 برقم ايداع   

2422 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

2 - شركه ميسره محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24863  قيدت فى  16-12-2015 برقم ايداع   0 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2025  12:00:00ص

3 - سعد محمود ابو طالب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23818  قيدت فى  02-08-2007 برقم ايداع   

3433 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

4 - سعد محمود ابو طالب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   23818  قيدت فى  02-08-2007 برقم ايداع   

3433 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

5 - عبد الرحيم محمد على وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   23839  قيدت فى  06-08-2007 برقم ايداع   

3465 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

6 - شاديه على ابراهيم سنبل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   7247  قيدت فى  26-11-1996 برقم ايداع   

1472 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2026  12:00:00ص

7 - احمد فرغلى احمد غانم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22262  قيدت فى  04-02-2007 برقم ايداع   

401 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2027  12:00:00ص

8 - محمد احمد على وشريكته ايمان محمود السيد   شركة سبق قيدها برقم :   28839  قيدت فى  

09-07-2009 برقم ايداع   3074 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2024  12:00:00ص

9 - محمد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61887  قيدت فى  13-05-2014 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2024  12:00:00

ص

10 - ياسر عبد العال الزقم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42157  قيدت فى  10-11-2015 برقم ايداع   

6810 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  12:00:00ص

11 - ست الحبايب عبدالحميد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   14095  قيدت فى  24-03-2002 برقم 

ايداع   534 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2027  12:00:00

ص

12 - عصام عبد الدايم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34439  قيدت فى  09-07-2012 برقم ايداع   

2789 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

13 - علي حسن احمد محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   11805  قيدت فى  20-05-2000 برقم ايداع   

1111 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  12:00:00ص

14 - كيميدار للستثمار والتنميه السياحيه ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   10541  قيدت فى  

07-07-1999 برقم ايداع   1239 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/07/2024  12:00:00ص

15 - شادى عمر عبد السميع محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   40149  قيدت فى  2015-02-26 

برقم ايداع   1155 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2025  

12:00:00ص

16 - لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   62194  قيدت فى  01-03-2011 برقم 

ايداع   1000002 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  

12:00:00ص

17 - لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   62194  قيدت فى  20-10-2008 برقم 

ايداع   1000003 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2023  

12:00:00ص
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18 - مكرم ميلد عبده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   46980  قيدت فى  10-08-2017 برقم ايداع   

5469 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  12:00:00ص

19 - مجموعه المركز المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   17444  قيدت فى  26-10-2004 برقم ايداع   

2797 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

20 - وليد خطاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17444  قيدت فى  26-10-2004 برقم ايداع   2797 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

21 - مجموعه المركز المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   17444  قيدت فى  26-10-2004 برقم ايداع   

2798 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

22 - وليد خطاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17444  قيدت فى  26-10-2004 برقم ايداع   2798 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

23 - مجموعه المركز المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   17444  قيدت فى  26-10-2004 برقم ايداع   

2799 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

24 - وليد خطاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17444  قيدت فى  26-10-2004 برقم ايداع   2799 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  12:00:00ص

25 - عمر عبيد بسطامى احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42563  قيدت فى  16-09-2016 برقم 

ايداع   116 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2026  12:00:00

ص

26 - وسام محمد الصباحى ابو عيسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   46924  قيدت فى  2017-08-06 

برقم ايداع   5324 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

27 - أمادو محمد تونى معوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28715  قيدت فى  17-06-2009 برقم 

ايداع   2781 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2019  

12:00:00ص

28 - ماجد ماهر وديع وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   23138  قيدت فى  21-05-2007 برقم ايداع   

2166 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

29 - مروان محمود ذكريا الطويحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46367  قيدت فى  2017-05-22 

برقم ايداع   3698 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

30 - ورثه المرحوم محمد محمد مصطفي   شركة سبق قيدها برقم :   21966  قيدت فى  14-12-2006 برقم 

ايداع   4202 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  

12:00:00ص

31 - محمد محمود محمد سلمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   47351  قيدت فى  25-09-2017 برقم 

ايداع   6690 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  

12:00:00ص

32 - جودت وعثمان وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   6174  قيدت فى  28-10-1995 برقم ايداع   

908 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2025  12:00:00ص

33 - ايهاب كمال عبدالهادى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   21013  قيدت فى  10-07-2006 برقم 

ايداع   2258 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2026  

12:00:00ص

34 - احمد الطيب حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19712  قيدت فى  05-12-2005 برقم ايداع   

3631 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2025  12:00:00ص

35 - شركة اصول E.S.B للوساطة فى الوراق المالية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   62064  قيدت فى  

12-02-2006 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2026  12:00:00ص
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36 - عمر صديق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14753  قيدت فى  22-10-2002 برقم ايداع   1979 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2022  12:00:00ص
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