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قيود أفراد

1 - محمد احمد رشاد عبد المؤمن حسبو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

1778 ورقم قيد 16174    رئيسى آخر  عن مقاولت عامه وتشطيب المبانى وصيانتها, بجهة محافظة القاهرة 

المعادى العقار رقم 7 شارع صندوق اسكان القوات المسلحة طره

2 - هند كريم عياد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1765 ورقم 

قيد 18835    محل رئيسى  عن  صيانه واصلح جميع المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة القاهرة حلوان 

25 سيد وهبه العزبه القبليه

3 - مياده حامد شحات نجيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1766 ورقم 

قيد 18836    محل رئيسى  عن تنمية واداره موارد بشريه فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة مايو العقار رقم 87 عوايد فيضي 8 شارع احمد زكي حلوان / شقه

4 - هشام محمود محمد طاهر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1786 

ورقم قيد 18838    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة القاهرة حلوان 76 شارع محمد عبدالمنعم

5 - شرين حسن دمرداش سليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1793 

ورقم قيد 18841    محل رئيسى  عن  سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة حلوان 15 شارع الزهراء حلوان 

البلد قسم 15 مايو / محل

6 - احمد علي سيد سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1799 ورقم قيد 

18842    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه دون توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

وادوات الطباعه والدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة حلوان 66 ش العرب عزبة كامل صدقي المعصره / 

الدور الرضي /مكتب

7 - عبد الرحيم محمد جاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1800 

ورقم قيد 18843    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة مايو 2 ش محمد سعيد متفرع من جمال عبدالناصر م الهدي حدائق حلوان / المعصره

8 - اسلم محمد رمضان شاكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1804 

ورقم قيد 18844    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة حلوان - 168 شارع ترعة 

الخشاب - المعصره

9 - محمد صابر علي بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1805 ورقم 

قيد 18845    محل رئيسى  عن مكتب شحن داخلي, بجهة محافظة القاهرة حلوان 7 عمارات السكان والتعمير

10 - فؤاد وصفى عبدا قلدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1809 

ورقم قيد 18847    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة سوق 1 منطقه 115 فدان دار مصر   

محل رقم 4

11 - حسن مجدى حسن كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1814 

ورقم قيد 18848    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وفيماعدا توريد 

العماله دون الطباعه ودون الدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة مايو عقار 7 ش 6 العزبه البحريه حلوان

12 - رضا ابو السعود يوسف يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1816 ورقم قيد 18850    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته وادوات الطباعه والدعايه والعلن(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 17 ش فؤاد حامد الدور الول   

شقه
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13 - احمد ابو زيد احمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1817 

ورقم قيد 18851    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه وبيع مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه, بجهة محافظة 

القاهرة 15 ش طارق بن زياده قسم حلوان شقه

14 - بلل محروس عبد الفضيل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

1818 ورقم قيد 18852    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت دون السياحه وداخل جمهورية مصر العربيه 

ودون توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة مايو مجاوره 21 مجموعه 9 عماره 1

15 - مصطفي احمد عبد اللطيف خلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1821 ورقم قيد 18853    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات 

الطباعه والدعايه والعلن دون توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة قطعه ز تقسيم التليفزيون الفردوس بجوار 

مسجد الفاروق

16 - محمد علي احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1832 ورقم 

قيد 18854    محل رئيسى  عن  بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة مايو سوق مجاوره 10 محل رقم 25

17 - مصطفي محمد محمد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1834 

ورقم قيد 18855    محل رئيسى  عن  بيع لحوم مجمده دون التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة حلوان 6 ش 

جامع اليمان مجمع المدارس الملءه

18 - عامر عبدالسلم عثمان عاصي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1843 ورقم قيد 18856    محل رئيسى  عن بيع اسماك طازجه مشويه ومقليه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

4 شارع البورصه   محل

19 - محمد سيد عبد المجلي رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1845 ورقم قيد 18857    محل رئيسى  عن تجارة المخلفات والمعادن, بجهة محافظة القاهرة حلوان 6 شارع 

ابو عطا عرب احمد غنيم

20 - نبيل عبد العظيم محمد مرسال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1852 ورقم قيد 18859    محل رئيسى  عن ورشه ملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة 1 شارع الداير الغربي امام مسجد عمرو ابن العاص كفر العلو

21 - سمر عبد الفتاح فاضل محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1851 

ورقم قيد 18858    محل رئيسى  عن خدمات نظافه للمباني فيما عدا  توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة حلوان 

17 ش 17 منشية جمال عبد الناصر الثاني - شقه

22 - الشيماء احمد سيد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1857 ورقم قيد 18860    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 67 شارع 

مصطفي فهمي حلمي

23 - تامر سامي لتصليح الحذيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1858 

ورقم قيد 18861    محل رئيسى  عن تصليح الحذيه, بجهة محافظة القاهرة حلوان عقار رقم 19 شارع محمود 

خاطر / محل

24 - اسماء حماده زكي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1859 

ورقم قيد 18862    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات خفيفه دون الكحوليه, بجهة محافظة القاهرة 76 مساكن 

الضباط والنقابات حدائق حلوان منطقه وادي حوف المعصره -/-شقه رقم 1

25 - محمد عبد المحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1870 

ورقم قيد 18863    محل رئيسى  عن النقل والتخزين البضائع, بجهة محافظة القاهرة حلوان 5 ش احمد حامد 

عزبه كامل صدقى القبليه المعصرة
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26 - عماد حلمي فهيم برسوم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1871 

ورقم قيد 18864    محل رئيسى  عن اصلح ماكينات خياطه وبيعها, بجهة محافظة القاهرة حلوان 9 ش محمد 

سراج عرب غنيم

27 - خالد مصطفي كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1872 

ورقم قيد 18865    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه واصلح المركبات والدراجات الناريه, بجهة 

محافظة القاهرة 1 ش محمد شعراوي المعصره

28 - احمد عبدالعال السيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1885 ورقم قيد 18866    محل رئيسى  عن توريدات دون توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وادوات 

الطباعه والدعايه والعلن وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة حلوان 9 شارع محمود الشامي حدائق حلوان

29 - نورهان خالد عبدالفتاح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1886 ورقم قيد 18867    محل رئيسى  عن  تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة القاهرة حلوان شارع 

محمود مصطفي من شارع المدرسه عزبة الوالده

30 - جميانه مرزق عوض فرج جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1892 ورقم قيد 18869    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة حلوان / 38 شارع واحد عزبة خليل المعصره المحطة

31 - مصطفى احمد محمد كمال ثابت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1893 ورقم قيد 18870    محل رئيسى  عن مطعم كريب, بجهة محافظة القاهرة مايو/ مجاورة 3 حى رجال 

العمال عماره 8 محل 3

32 - شيماء حسيني علي عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1904 ورقم قيد 18871    محل رئيسى  عن تجاره الخشاب, بجهة محافظة القاهرة 39 دوران كبري المرازيق 

بجوار مقهي ياسمين

33 - رانده محمد جمال ياسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1913 

ورقم قيد 18872    محل رئيسى  عن توريد سلع غذائيه )زبده مارجرين فقط(, بجهة محافظة القاهرة البساتين 

بالعقار رقم 76 شارع قطب حميده عزبه جبريل غرفه من شقه

34 - ابودهب  محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1918 

ورقم قيد 18874    محل رئيسى  عن توريد دواجن مجمده, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 20 شارع كمال 

نصر حدائق حلوان المعصره

35 - احمد عبدربه سعد ابو الدهب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1930 

ورقم قيد 18876    محل رئيسى  عن تركيب زجاج السيارات, بجهة محافظة القاهرة مايو محل 2 مجموعه 6 

جناح 3 المنطقه الصناعيه مجاوره 27

36 - صيدلية الدكتور احمد صلح تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1934 ورقم قيد 18877    محل رئيسى  عن   صيدليه, بجهة محافظة القاهرة مايو 365 ب مجاوره 5 المجتمع 

السكني الجديد المشروع المريكي

37 - ابراهيم نجيب خليل رفائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1936 

ورقم قيد 18878    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 52 وادي حوف تقسيم 

النصرللسيارات ش 411

38 - ثناء السيد عثمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1960 ورقم 

قيد 18880    محل رئيسى  عن بيع طيور مجمده ومجمدات غذائيه دون التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة 

مجاوره 19 -/- محل رقم 4
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39 - ندى طارق محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1962 

ورقم قيد 18882    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة 36 ش حموده حدائق حلوان المعصره

40 - سمير سليمان محمد عبد الهادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1967 ورقم قيد 18883    محل رئيسى  عن تجاره الجهزه واكسسوارات المحمول, بجهة محافظة القاهرة 34 

الدور 1 شارع منصور

41 - محمود جابر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1970 

ورقم قيد 18884    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القاهرة 5 ش المختار من ترعه الخشاب 

الدواجن قسم المعصره

42 - محمود صابر شعبان توفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1976 

ورقم قيد 18885    محل رئيسى  عن كافتيريا دون المشروبات الكحوليه ودون النت, بجهة محافظة القاهرة 

بالعقار رقم 14 امتداد شارع رايل عين حلوان-/-محل

43 - ايات محمد احمد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1977 ورقم قيد 18886    محل رئيسى  عن اداره كافيه ومطعم دون المشروبات الكحوليه ودون النت, بجهة 

محافظة القاهرة برج الخلص ش ترعه الخشاب عزبه كامل صدقي الدواجن -المعصره

44 - خالد عوض سعد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1978 

ورقم قيد 18887    محل رئيسى  عن بيع طيور حيه ومجمدات دون التعبئه والتغليف, بجهة محافظة القاهرة مايو 

5 مجموعه 3 مجاوره 17 - 15 مايو

45 - جورج سمير حليم حنال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1980 

ورقم قيد 18888    محل رئيسى  عن تجارة رومان البلي والسيور وتشغيل معادن لمستلزمات الخراطيم 

الهيدروليك, بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 1 امتداد شارع منصور العزبه القبليه محل رقم 3

46 - محمود فتحى محمود محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1982 

ورقم قيد 18889    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة القاهرة 103 ش 2 تقسيم النصر 

للسيارات وادى حوف

47 - هاشم جمعه هاشم عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2000 ورقم قيد 18890    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة حلوان العقار رقم 1 برج 

النور ش نور السلم متفرع من شارع ترعة الخشاب عزبة كامل صدقى القبليه حدائق حلوان

48 - محمد سيد عبد الشافي جابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2002 

ورقم قيد 18891    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع, بجهة محافظة القاهرة ب 22 م 1 مساكن المرازيق

49 - مصطفي شعبان مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2015 ورقم قيد 18892    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته واجهزه 

الطباعه والدعايه والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 261 منطقه 10 منطقه ال 50 فدان   شقه 12

50 - محمد كمال محمود حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2022 ورقم قيد 18893    محل رئيسى  عن كافيه دون المشروبات الكحوليه ودون النترنت, بجهة محافظة 

القاهرة حلوان بالعقار رقم 42 شارع مصطفي صفوت تقاطع مصطفي فهمي / محل

51 - اسراء بيوتي سنتر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2023 ورقم 

قيد 18894    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر فيماعدا )اجراء العمليات الجراحيه (, بجهة محافظة القاهرة حلوان 

27 ش اسماعيل كامل
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52 - كمال ابراهيم كمال واصف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2025 

ورقم قيد 18895    محل رئيسى  عن تسويق عقاري )دون التسويق اللكتروني (, بجهة محافظة القاهرة حلوان 

13 شارع الرافعي تقسيم المعلمين - المعصره

53 - دينا بهجت صادق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2032 

ورقم قيد 18897    محل رئيسى  عن  بيع اكسسوار حريمي دون الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة حلوان عقار رقم 7 أ شارع توتونجي حدائق حلوان / محل

54 - مصطفي محمد عبدالسيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2033 ورقم قيد 18898    محل رئيسى  عن  صالون حلقه, بجهة محافظة القاهرة حلوان العقار رقم 23 ج 

بجوار شارع مصطفي صفوت / محل

55 - احمد محمد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2034 ورقم 

قيد 18899    محل رئيسى  عن  كهرباء سيارات, بجهة محافظة القاهرة حلوان 54 شارع توتنجي حدائق حلوان

56 - خالد محمد محمد المرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2035 

ورقم قيد 18900    محل رئيسى  عن كافيه)دون المشروبات الكحوليه والنترنت(, بجهة محافظة القاهرة حلوان 

/25ق برج الصفا ش توتونجي مع ش شريف المعصره

57 - منصور رمضان منصور حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2039 ورقم قيد 18901    محل رئيسى  عن  بيع طيور مجمده بالجمله والتجزئه دون التعبئه والتغليف, بجهة 

محافظة القاهرة مايو سوق مجاوره 7و8 بالمتداد محل رقم 12

58 - كريم هاني سيد كفافي كساب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2040 ورقم قيد 18902    محل رئيسى  عن نقل عمال داخل جمهوريه مصر العربيه فيماعدا )توريد العماله(, 

بجهة محافظة القاهرة مايو-عقار رقم 1 ش سيد وهبه العزبه القبليه حلوان قسم 15 مايو- الدور الرضي

59 - حسام محمد عبد الفتاح حسن الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 2043 ورقم قيد 18903    محل رئيسى  عن تجاره الوميتال, بجهة محافظة القاهرة مجاوره 1 ب 51 

قطعه رقم 12 شارع اطلس المشروع المريكي محل رقم 1

60 - عبد الرحمن سيد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2045 ورقم قيد 18904    محل رئيسى  عن تجاره ملبس و اقمشه واحذيه, بجهة محافظة القاهرة الدور 

الرضي بالعقار 39 تنظيم شارع خسرو ناصيه مصطفي فهمي

61 - محمد السعيد محمد المصري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 18906    محل رئيسى  عن تصنيع الثاث, بجهة محافظة القاهرة عقار 3 ش الحلو عرب غنيم 

ارض الحرير ركن الياسمين-/-محل

62 - احمد محمد احمد عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2050 

ورقم قيد 18907    محل رئيسى  عن تجاره الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 15 شارع المدرسه التبين 

قسم 15 مايو

63 - صيدليه / سامح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2052 ورقم قيد 

18908    محل رئيسى  عن   صيدليه, بجهة محافظة القاهرة مايو / محل رقم 5 مدينة 15 مايو المرحله الثالثه 

خارج المجاورات قطعه بجوار الم قسم مايو

64 - احمد عوض سعد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2065 

ورقم قيد 18909    محل رئيسى  عن تجاره الطيور الحيه والمجمدات والسماك دون التعبئه والتغليف, بجهة 

محافظة القاهرة سوق مجاوره 15 محل رقم 5
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65 - ابراهيم خالد عبد السميع احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2066 ورقم قيد 18910    محل رئيسى  عن توريدات عامه وتوزيع مواد غذائيه )فيما عدا الدعايه والعلن 

واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وادوات الطباعه وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 13 ش حسين رفاعي حكر 

التبين البحري

66 - ايمن عبدالكريم رجب علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2068 

ورقم قيد 18911    محل رئيسى  عن تسويق دون التسويق الكتروني واستثمار عقاري ومقاولت, بجهة محافظة 

القاهرة مايو قطعه 319 السكان العائلي امتداد مدينة 15 مايو بالدور الرضي مكتب رقم 1

67 - محمد رمضان محمد احمد بيومي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2087 ورقم قيد 18912    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه )جيم(, بجهة محافظة القاهرة حلوان-11 ش 

32 وادي حوف المعصرة

68 - اكرم سمير محي الدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2089 ورقم قيد 18913    محل رئيسى  عن  مكتب نقل بضائع بالسياره داخل جمهورية مصر العربيه, بجهة 

محافظة القاهرة حلوان 5 ش الجيش ح حلوان عزبة كامل صدقي

69 - خالد عبد الحميد عبد الرحمن شلقامي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 2090 ورقم قيد 18914    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة 1 ش عبد 

الرحمن وادي النيل من العشرين البحري يمين العقار 41 المعصره

70 - نجلء فتحي محمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2091 

ورقم قيد 18915    محل رئيسى  عن بقاله تمونيه, بجهة محافظة القاهرة 27 منشيه السلم اطلس امتداد السلم

71 - محمود احمد عامر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2097 

ورقم قيد 18916    محل رئيسى  عن تجاره السجاد والموكيت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 79 ش ابراهيم 

امام مدينه الهدي حدائق حلوان -/-محل

72 - احمد سعيد بيومي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2098 

ورقم قيد 18917    محل رئيسى  عن خدمات نظافه دون المن والحراسه, بجهة محافظة القاهرة حلوان بالعقار 

رقم 12 شارع 3 تقاطع 14 العزبه البحريه مكتب غرفه من شقه

73 - اسلم لتجاره اكسسوار المحمول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2099 ورقم قيد 18918    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار المحمول, بجهة محافظة القاهرة شارع السكه 

الحديد عرب غنيم -/-محل

74 - شحات قرني علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2101 

ورقم قيد 18920    محل رئيسى  عن  بيع اكسسوارات وبيع موبيلت, بجهة محافظة القاهرة حلوان 25 ش سعيد 

ابو زيد
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فروع الفراد

1 - احمد عادل ابراهيم محمد  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   1775 ورقم قيد   13080  محل فرعى  عن 

بيع اكسسوار موبايل  بجهة محافظة القاهرة 51 ش جمال عبدالناصر حدائق حلوان القاهره

2 - احمد عبد الصمد عبد الحميد حسن  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   1773 ورقم قيد   18837  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط نقل مواد بتروليه مازيوت وسولر وبنزين ونقل عماله داخليه ونقل مواد بناء  بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 6056 المجاورة السادسة شقة2 الدور 10 مدينة المعراج

3 - احمد عبد الصمد عبد الحميد حسن  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   1773 ورقم قيد   18837  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط نقل مواد بتروليه مازيوت وسولر وبنزين ونقل عماله داخليه ونقل مواد بناء  بجهة محافظة 

الجيزة تعديل العنوان ليصبح مدخل كيلو 5 بجوار مجمع المدارس البرمبل

4 - احمد عبدالحليم احمد خير  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   1789 ورقم قيد   17705  محل فرعى  عن 

كافتيريا ) دون خدمات النترنت والمشروبات الكحولية (  بجهة محافظة القاهرة 36 ش مسجد عزام

5 - مؤسسه خطاب لبيع الحلوي من عجين  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   1862 ورقم قيد   17837  

محل فرعى  عن بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة 2 المهندس ترعه الخشاب الشرقي المعصره حلوان

6 - محمد غريب ابراهيم  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   1911 ورقم قيد   651  محل فرعى  عن اضافه 

نشاط انتاج وتحميص وتعبئه وتغليف البن والمشروبات المشتقه منه  بجهة محافظة القاهرة قطعه 109 مجاوره 27 

منطقه الخدمات المركزيه -الرضي-مصنع

7 - حنفى محمود بخيت  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   1959 ورقم قيد   395  محل فرعى  عن اصبح :  

مقاولت متكاملة  بجهة محافظة القاهرة 55 شارع رياض ناصيه شارع شريف

8 - ارم محمد رضا احمد حلمي احمد الخالع  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   1951 ورقم قيد   13629  

محل فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح/تجاره ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة 

القاهرة 15 شارع الشهيد حمدي جوده

9 - صفوت عبدالمحسن سيد على  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   1961 ورقم قيد   18881  محل فرعى  

عن توريد وتجارة الثاث  بجهة محافظة الجيزة بجوار مكتب البريد الطرفايه

10 - صفوت عبدالمحسن سيد على  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   1961 ورقم قيد   18881  محل فرعى  

عن توريد وتجارة الثاث  بجهة محافظة القاهرة 8 شارع ترعه الخشاب قسم المعصره حدائق حلوان

11 - حسام الدين صنعه حفني محجوب  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   2010 ورقم قيد   17683  محل 

فرعى  عن تجاره ملبس دون الملبس العسكريه واكسسواراتها  بجهة محافظة القاهرة محل B3 كمبود وسط البلد  

ق7و7ز قسم 15 مايو
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قيود الشركات

1 - محمد محمد علي محمد وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

1787 ورقم قيد  18839    مركز عام  عن خدمات تعليميه وثقافيه فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه  بجهة محافظة القاهرة حلوان 65 أ ش مصطفي فهمي

2 - محمد محمود سعد وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

1792 ورقم قيد  18840    مركز عام  عن توريد وتجاره وبيع البن والقهوه بجميع انواعها وتوريد ماكينات 

القهوه والجهزه والدوات والمعدات الخاصه بتجهيز القهوه الي الفنادق والمطاعم والكافيهات  بجهة محافظة 

القاهرة 4 شارع شعبان عبد الحميد -الدور الرابع -شقه

3 - محمد عبد الرحمن مهدى وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    1807 ورقم قيد  18846    مركز عام  عن توريدات اثاث  بجهة محافظة القاهرة حلوان 55 السلك 

عزبة خليل - المعصره

4 - د. هاجر علي سالم العزب وشريكها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    1815 ورقم قيد  18849    مركز عام  عن ادارة الصيدليه وتجارة وتوزيع جميع اصناف الد ويه 

والمستحضرات الصيدليه  بجهة محافظة القاهرة حلوان 3 شارع 15 بالمنشيه الجديده المعصره

5 - اشرف بدوي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    1891 

ورقم قيد  18868    مركز عام  عن التوريدات العموميه دون توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

وادوات الطباعه والدعايه والعلن وتجارة وبيع وتوريد المستلزمات الطبيه فيما عدا الدويه  بجهة محافظة 

القاهرة حلوان 2 شارع ذكي

6 - فريد عبد الرحمن غنيم محمد وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    1914 ورقم قيد  18873    مركز عام  عن التوريدات العموميه والمقاولت العامه  فيما عدا ادوات 

الطباعه والدعايه والعلن واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 

شارع حموى حدائق حلوان المعصره بالدور الرضي غرفه بشقه رقم 2

7 - عمرو ابو الخير ابراهيم وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    1929 ورقم قيد  18875    مركز عام  عن تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها  

بجهة محافظة القاهرة 1 تقاطع شارع احمد صادق مع شارع فوزي ابو زيد كفر العلو كورنيش النيل حلوان

8 - رياض الحكمه الخاصه للتربيه والتعليم )ورثه /محمود علي مجاهد الطوانسي وشركاه( شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    1939 ورقم قيد  18879    مركز عام  عن انشاء 

واداره رياض الطفال ودور التعليم الخاص ويشمل المراحل الدراسيه التيه)حضانه-روضه تعليم اساسي ابتدائي 

/اعدادي/فيما عدا المن والحراسه وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(  بجهة 

محافظة القاهرة 110.111 شارع محمد احمد موسي شارع صالح صبحي شرق المعهد الديني مدينه المهندسين

9 - محمد فرج وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    2048 

ورقم قيد  18905    مركز عام  عن التوريدات العامه والمقاولت العموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن  بجهة محافظة القاهرة مساكن ناصر مدخل 58 

الدور الرضي
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فروع الشركات

1 - ورثة محمد محمد عامر بخيت عنهم رضا محمد محمد عامر بخيت   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

1917 ورقم قيد   18708   فرعى  عن تجارة السجاد والحذيه  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع المحطه

2 - شركه جيرال توب للمشروعات الهندسيه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    2030 ورقم قيد   

18896   فرعى  عن مقاولت عامه  بجهة محافظة القاهرة المنطقه الصناعيه 2 مبني 9 الدور الول

3 - نصر الدين احمد وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    2030 ورقم قيد   18896   فرعى  

عن مقاولت عامه  بجهة محافظة القاهرة المنطقه الصناعيه 2 مبني 9 الدور الول

4 - شركه جيرال توب للمشروعات الهندسيه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    2030 ورقم قيد   

18896   فرعى  عن مقاولت عامه  بجهة محافظة الجيزة الشهيد احمد مصطفى عمرانيه غربيه

5 - نصر الدين احمد وشركاه   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    2030 ورقم قيد   18896   فرعى  

عن مقاولت عامه  بجهة محافظة الجيزة الشهيد احمد مصطفى عمرانيه غربيه
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 محو - شطب

1 - احمد مجدى عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17680 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع  1295 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا

2 - صيدليه د  اشرف رزق حبيب نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم   4688 قيد فى 10-06-2002 برقم ايداع  

363 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا

3 - خالد السيد احمد حسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   11990 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع  136 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

4 - حسين سمير حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14936 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع  1393 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

5 - صفوان محمود محمد عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17053 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع  

1410 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل

6 - عبدالرحمن محمد طلعت سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   17847 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  

1785 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا

7 - مانويل انيس بخيت حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   18499 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  667 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل غلق السجل التجاري نهائيا

8 - عبد التواب فاروق عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   3245 قيد فى 04-03-2000 برقم ايداع  184 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل غلق السجل التجاري نهائيا

9 - حسن عبدالحميد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم   2959 قيد فى 13-10-1999 برقم ايداع  864 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسي الخر نهائيا

10 - حنان السيد جوده التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13152 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع  2479 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا

11 - محمد عاصم عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   15238 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع  2069 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

12 - محمد حجازى محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   10111 قيد فى 09-02-2012 برقم ايداع  

164 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

13 - محمود اسماعيل محمود يحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17126 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع  

1621 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهائيا

14 - صيدلية د  مها الشمللى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9495 قيد فى 31-10-2010 برقم ايداع  912 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري نهائيا

15 - محمد مسعد سعيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15484 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع  2585 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا

16 - ايمن ابو ضيف محمود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8811 قيد فى 03-12-2008 برقم ايداع  967 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

17 - رافت عبد العظيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1173 قيد فى 06-07-1997 برقم ايداع  425 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

18 - وفاء مجدي علي عبدالراضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18592 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  

930 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا

19 - مرثا معوض جرجس معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   8794 قيد فى 20-11-2008 برقم ايداع  917 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

20 - مختار حسنين على شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10813 قيد فى 30-03-2014 برقم ايداع  317 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل التجاري نهاءيا

21 - تمام جمعة على احمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   11828 قيد فى 15-12-2015 برقم ايداع  

1573 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا
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22 - وليد محمد محمد الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم   14173 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع  2250 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا

23 - محمد احمد ابو المكارم الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   16987 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  

1198 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسي الخر

24 - كريم احمد محمد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18370 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

342 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل غلق السجل التجاري نهائيا

25 - شادية حمدى عجمي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16773 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع  595 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا
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رأس المال

1 - رمضان عبد العليم موسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15750 قيد فى 07-02-2019 برقم ايداع   

301 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - حسن الشاذلي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4022 قيد فى 28-04-2001 برقم ايداع   270 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - احمد فوزي احمد عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   18748 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع   1488 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - تامر جمال عبدالمحسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17071 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع   1457 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - احمد محروس محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم   13587 قيد فى 27-04-2017 برقم ايداع   879 فى 

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

6 - سامح عبد الناصر مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   13644 قيد فى 16-05-2017 برقم 

ايداع   1030 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - محمد سالم على حسن شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   13903 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع   

1628 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

8 - رشا رضا نور الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16017 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع   904 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - خالد فوزى عبدالحميد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   16442 قيد فى 28-10-2019 برقم ايداع   1933 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - محمد ممدوح زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13769 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع   1296 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - رضا هاشم عويس عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   7836 قيد فى 18-09-2006 برقم ايداع   1139 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

12 - رباب محمد صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14251 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع   2411 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

13 - بيتر صفوت لبيب حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   12565 قيد فى 09-06-2016 برقم ايداع   1231 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - بلل محروس عبد الفضيل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   18852 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   

1818 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

15 - محمد فرج محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   9640 قيد فى 19-01-2011 برقم ايداع   94 فى 

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

16 - عادل رضا سيد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم   17038 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   1362 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - ماهر حلمى عبد الغنى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   9202 قيد فى 22-02-2010 برقم ايداع   127 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - احمد عادل ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13080 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع    2317 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 51 ش جمال عبدالناصر حدائق حلوان 

القاهره

2 - محمد احمد رشاد عبد المؤمن حسبو تاجر فرد سبق قيده برقم    16174 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع    

1263 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المعادى العقار رقم 7 شارع 

صندوق اسكان القوات المسلحة طره

3 - احمد عبدالحليم احمد خير تاجر فرد سبق قيده برقم    17705 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    1370 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 36 ش مسجد عزام حلوان

4 - صيدلية د اسلم مسعد منصور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8189 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

640 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 8 

العزب متفرع من جمال عبد الناصر ح حلوان

5 - صيدلية د  اسلم مسعد منصور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8189 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    

287 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 8 

العزب منفرع من جمال عبد الناصر ح حلوان

6 - صيدلية د  اسلم مسعد منصور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8189 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    

287 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح 30 شارع ترعة الخشاب برج المروه امام مسجد المروه عزبه كامل صدقي القبليه حدائق حلوان

7 - عبد الرحمن محمد فوزى عبد العزيز شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم    14806 قيد فى 2018-05-13 

برقم ايداع    1084 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان 

الرئيسي الخر ليصبح /قطعه 41 بلوك 2 منطقه 1 ورش الشباب 15 مايو

8 - الشيماء عبد المقصود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    16277 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    1536 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 ش القاصد العزبه القبليه الدور الول 

فوق الرضي

9 - تعديل السم التجاري /مؤسسه خطاب لبيع الحلوي من عجين تاجر فرد سبق قيده برقم    17837 قيد فى 

16-08-2021 برقم ايداع    1749 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 

المهندس ترعه الخشاب الشرقي المعصره حلوان

10 - جان مفرح لبيب اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم    13893 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع    

1607 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل 

رقم 3 الدور الرضى العقار رقم 4 بلوك رقم 88 الشطر الثالث عشر / زهراء المعادى

11 - مسعد ابو سريع محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    15246 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

2081 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح عماره 6 

شقه بالدور الرضي مجاوره 36 مدينة 15 مايو

12 - محمد غريب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    651 قيد فى 16-09-1996 برقم ايداع    445 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 109 مجاوره 27 منطقه الخدمات 

المركزيه -الرضي-مصنع

13 - محمد عبد الحميد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    4619 قيد فى 04-05-2002 برقم ايداع    

265 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع الكائن في /11 شارع 

عبد المنجي ابراهيم من شارع القوميه العربيه

14 - عبد الرحمن شافعى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10565 قيد فى 13-05-2013 برقم ايداع    

405 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الي 22- منطقه 

الخدمات المركزيه -المنطقه الصناعيه الولي
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15 - احمد على عبدالقادر على تاجر فرد سبق قيده برقم    12926 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    1980 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب بالعقار رقم 6 شارع حموى حدائق 

حلوان

16 - احمد مسعود عبد ربه احمد السمكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    15581 قيد فى 23-12-2018 برقم 

ايداع    2793 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 

محل رقم 1 سوق المجاوره 4 -15 مايو

17 - عوض ا محروس لبيب وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم    17979 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

2119 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 51ش عبد 

المنعم ابو حنفى كفر العلو شقة بالدور الول حلوان

18 - حنفى محمود بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    395 قيد فى 02-04-1996 برقم ايداع    128 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 55 شارع رياض ناصيه شارع شريف

19 - ارم محمد رضا احمد حلمي احمد الخالع تاجر فرد سبق قيده برقم    13629 قيد فى 11-05-2017 برقم 

ايداع    994 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15 شارع الشهيد حمدي 

جوده

20 - رضا هاشم عويس عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    7836 قيد فى 18-09-2006 برقم ايداع    

1139 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/3 شارع 

عبد اللطيف تقاطع الشارع الغربي

21 - رباب محمد صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14251 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    2411 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 1 الدور الرضي العقار رقم 29 

مجاوره 13 حي أ

22 - سماح عبدالمقصود عبدالجواد حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم    12105 قيد فى 14-02-2016 برقم 

ايداع    334 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح محل 

1 ق 342 ش 122ب22 مجاوره 5 المشروع المريكي 15 مايو

23 - حسام الدين صنعه حفنى محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم    17683 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    

1315 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل B3 كمبود وسط البلد  ق7

و7ز قسم 15 مايو نشاطه/ تجاره ملبس دون الملبس العسكريه واكسسوارتها

24 - محمد جمال مدبولى على تاجر فرد سبق قيده برقم    16778 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    610 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/16 شارع عبد 

الرؤوف متفرع من ش العبور حدائق حلوان -حلوان

25 - هاني محمد عبد الغني مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    4065 قيد فى 19-05-2001 برقم ايداع    

335 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 2 تقسيم ب 

كورنيش النيل -حدائق حلوان

26 - مجدى حسين حميد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    11543 قيد فى 15-09-2015 برقم ايداع    

1036 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية برج 1 ابراج سيتي مول السلم 

ش 15 مايو مع ش احمد عرابي شبرا الخيمه

27 - محمد احمد ابو المكارم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    16987 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

1198 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الحراريات /

28 - محمد احمد ابو المكارم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    16987 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع    

6732 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / عرب ابو مساعد - الصف

29 - محمد احمد ابو المكارم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    16987 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع    

6732 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الحراريات /

30 - رانيه سعيد عبدا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    18137 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    2486 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 7 شارع الجبلية -

منشية عين حلوان- حلوان
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النشاط

1 - محسن حسن عبد ا الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  18672 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    1210

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجاره وتوريد المواد الغذائيه )دون 

التعبئه والتغليف ( ومشروبات جمله) دون المشروبات الكحوليه (

2 - كريمه ولسن فوزي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  18637 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    1065

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/استيراد وتصدير وتوريد خضروات 

وفاكهه

3 - سماحة عبد الحميد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  10158 قيد فى 22-03-2012 برقم ايداع    

290وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه دون اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله

4 - وليد احمد موسي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  18400 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    433وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريدات)فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها 

وادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله(

5 - صبرى احمد عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16551 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    2250

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مقاولت

6 - نبيل شعبان عبد ا متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  4483 قيد فى 15-01-2002 برقم ايداع    33وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط توريد عمالة داخلية

7 - سامح عبد الناصر مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13644 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع    

1030وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريد وتجاره مستلزمات  

التعبئه والتغليف وتجاره المواد الغذائيه والتوريدات العموميه والتصدير والستيراد فيماعدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 دون اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون 

توريد العماله

8 - محمد غريب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  651 قيد فى 16-09-1996 برقم ايداع    445وفى تاريخ  

14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط انتاج وتحميص وتعبئه وتغليف البن والمشروبات المشتقه 

منه

9 - احمد مسعود عبد ربه احمد السمكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  15581 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    

2793وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح محل فول وطعميه

10 - صابر فتحي عبدالتواب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  18811 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع    

1677وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية فيما عدا اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته وادوات الطباعة والدعايا والعلن وتوريد عمالة

11 - محمد ممدوح زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13769 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع    1296

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ توريد العماله

12 - علي احمد حسن حبوب تاجر فرد سبق قيده برقم  15193 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    1959وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط كيماويات

13 - محمد محمود محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  5135 قيد فى 19-03-2003 برقم ايداع    198

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات كهربائيه

14 - محمد فاروق حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10563 قيد فى 12-05-2013 برقم ايداع    403

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف  نشاط مقاولت عامه

15 - محمود فؤاد عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11947 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع    

74وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة وبيع اللت والمعدات الخاصه 

بمصانع الرخام والجرانيت وتوريد الكيماويات فيما عدا الدويه

16 - سالم عطيه صالح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  18797 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع    1644

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ بقاله
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17 - احمد محمد احمد عبد الرزاق تاجر فرد سبق قيده برقم  10227 قيد فى 27-05-2012 برقم ايداع    501

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط توريد عماله فنية وهنددسية بالداخل

18 - مجدى حسين حميد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11543 قيد فى 15-09-2015 برقم ايداع    1036

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   الغاء نشاط الستيراد

19 - خالد عادل عبد الوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18241 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

27599وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجارة وتصنيع الموبيليا

20 - محمود فؤاد عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11947 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع    

74وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضلفه نشاط تسويق عقاري دون التسويق اللكتروني

21 - حسن عبد ا حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15999 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع    873وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تاجير سيارات

22 - محمد احمد ابو المكارم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  16987 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع    

6732وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اصبح/بيع وتصنيع حلويات

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18672 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2022  برقم ايداع 1,210.000 الى : اضافه سمه تجاريه / الغيداء للتجاره والتوريدات الغذائيه 

والمشروبات

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18637 وتم ايداعه بتاريخ   

15-05-2022  برقم ايداع 1,065.000 الى : الغاء السمه التجاريه

3 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10158 وتم ايداعه بتاريخ   

22-03-2012  برقم ايداع 290.000 الى : مكتب الوفاء للتوريدات العموميه

4 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16551 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2019  برقم ايداع 2,250.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح الفاروق للمقاولت

5 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   17837 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2021  برقم ايداع 1,749.000 الى : تعديل السم التجاري /مؤسسه خطاب لبيع الحلوي من عجين

6 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11212 وتم ايداعه بتاريخ   

14-01-2015  برقم ايداع 36.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح مؤسسة ميلنو لتجارة الحديد

7 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12027 وتم ايداعه بتاريخ   

26-01-2016  برقم ايداع 203.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مؤسسه المحبه للمقاولت المعماريه

8 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13629 وتم ايداعه بتاريخ   

11-05-2017  برقم ايداع 994.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح التواصل لتجارة الملبس

9 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15193 وتم ايداعه بتاريخ   

20-09-2018  برقم ايداع 1,959.000 الى : تعديل السمة لتصبح سوبر لكيماويات البناء والمقاولت

10 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12586 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-06-2016  برقم ايداع 1,263.000 الى : تعديل السمه الي/ اسواق اوربا

11 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11543 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-09-2015  برقم ايداع 1,036.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح جلكسي للتصدير 

والتوكيلت التجاريه والتجاره في مجال اللقاحات

12 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18241 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2021  برقم ايداع 27,599.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح البدر لتجارة وتصنيع 

الموبيليا

13 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18191 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2021  برقم ايداع 2,634.000 الى : اضافه سمه تجاريه لتصبح/ اوسكار لتوريدات

الشخاص

1 - كريم علء الدين عبد المنعم محمد الغندور  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   6854 وتم ايداعه بتاريخ  

13-08-2005 برقم ايداع    789تم التأشير فى تاريخ   13-08-2005   بــ  

2 - محمد فاروق محمد ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   12696 وتم ايداعه بتاريخ  02-08-2016 برقم 

ايداع    1516تم التأشير فى تاريخ   02-08-2016   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شريف رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2693 قيدت فى 24-06-1999 برقم ايداع   495 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك مستحقاته الماليه

2 - عامر عبدالسلم عثمان عاصي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    18375 قيدت فى 24-02-2022 برقم 

ايداع   365 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك مستحقاته 

الماليه

3 - ايمن يحى عبدالمنعم وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    16396 قيدت فى 10-10-2019 برقم ايداع   

1827 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل نهائيا واستلم كل شريك مستحقاته 

الماليه

رأس المال

1 - تهامي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14512 قيدت فى 20-02-2018 برقم ايداع    430وفى تاريخ  

04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

2 - ورثة  صاين رمضان شحاتة وعنهم محمد صاين رمضان و شركائه شركة سبق قيدها برقم     9122 قيدت 

فى 25-11-2009 برقم ايداع    928وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,500,000.000

3 - اولد ثابت بطرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4588 قيدت فى 13-04-2002 برقم ايداع    217

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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العناوين

1 - تهامي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14512 قيدت فى 20-02-2018 برقم ايداع    430وفى تاريخ  

04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المنطقه الصناعيه  بعرب ابو ساعد -شارع ط الغاز 

500 بجوار مصنع طوب لوكس 2014

2 - ورثة محمد محمد عامر بخيت عنهم رضا محمد محمد عامر بخيت شركة سبق قيدها برقم     18708 قيدت 

فى 09-06-2022 برقم ايداع    1341وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

17 شارع المحطه

3 - تعديل السم التجاري ليصبح  سامح سلمة صديق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

22-12-2019 برقم ايداع    2314وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

كوم ابو راضي قطعه 25 المنطقه الصناعيه بني سويف ملك/ احمد علي عبد الباسط

4 - اسماء عبد الرحمن سعيد غريب وشريكها شركة سبق قيدها برقم     18367 قيدت فى 21-02-2022 برقم 

ايداع    330وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالدور الول فوق 

الرضي نموذج 11 والتي تطل علي شارع شريف امام الحديقه اليابانيه بالعقار رقم 32 شارع يوسف تقاطع ش 

شريف

النشاط

1 - تهامي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14512 قيدت فى 20-02-2018 برقم ايداع    430 وفى تاريخ  

04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستثمار العقاري من النشاط الساسي للشركه واضافه 

نشاط تصنيع السمده والمركبات الزراعيه  وجميع مركبات الفوسفات والمبيدات الزراعيه

2 - تهامي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14512 قيدت فى 20-02-2018 برقم ايداع    430 وفى تاريخ  

04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستثمار العقاري من النشاط الساسي للشركه واضافه 

نشاط تصنيع السمده والمركبات الزراعيه  وجميع مركبات الفوسفات والمبيدات الزراعيه

3 - عادل جابر حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6975 قيدت فى 15-10-2005 برقم ايداع    1018 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط/اعمال النقل وتجارة السمنت دون توريد 

العماله

4 - اسماء عبد الرحمن سعيد غريب وشريكها شركة سبق قيدها برقم     18367 قيدت فى 21-02-2022 برقم 

ايداع    330 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط/مقاولت عامه  و انشاء 

ملعب نجيل صناعي  وتوريدات عموميه فيما عدا الدعايه والعلن واجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها وادوات 

الطباعه ووتوريد العماله
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الكيان القانونى

1 - عادل جابر حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6975 قيدت فى 15-10-2005 برقم ايداع    1018 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - اولد ثابت بطرس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4588 قيدت فى 13-04-2002 برقم ايداع    217 

وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17009   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-09-2020 برقم ايداع    1260 الى   شركه عمران محمد عمران وشريكه
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الشخاص

1 - عايده ارمنيوس  جرجس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4588   وتم ايداعه بتاريخ    2002-04-13 

برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2002  بــ :  

2 - ماريا زكريا ثابت بطرس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4588   وتم ايداعه بتاريخ    2002-04-13 

برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2002  بــ :  

3 - هانى ثابت بطرس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4588   وتم ايداعه بتاريخ    13-04-2002 برقم 

ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2002  بــ :  

4 - منال ثابت بطرس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4588   وتم ايداعه بتاريخ    13-04-2002 برقم 

ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2002  بــ :  

5 - سماح سليمان  جاد معوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4588   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2002 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2002  بــ :  

6 - زكريا ثابت بطرس مسيحة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4588   وتم ايداعه بتاريخ    2002-04-13 

برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2002  بــ :  يصبح للشريك المتضامن /زكريا ثابت بطرس هو 

المسئول عن جميع القروض والديون والتامينات والضرائب وجميع التزمات الشركه من تاريخ اشهار الشركه 

وجميع اللتزمات الحاليه والمستقبليه دون ادني مسئوليه علي الشركاء المتخارجين

7 - يوسف زكريا ثابت بطرس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4588   وتم ايداعه بتاريخ    2002-04-13 

برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2002  بــ :  

8 - محمد هشام جابر حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6975   وتم ايداعه بتاريخ    2005-10-15 

برقم ايداع   1018 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2005  بــ :  تعديل صفه الشريك الي شريك متضامن

9 - زينب على زيدان احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8449   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-15 

برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2007  بــ :  

10 - حسن عبد الحكيم محمد احمد زيدان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8449   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2007 برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2007  بــ :  

11 - اواب  عدنان حسن كوشك  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9510   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2010 برقم ايداع   938 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2015  بــ :  دخول شريك موصي قاصر

12 - محمود شلقامى عبداللطيف عبدالعليم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14382   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-01-2018 برقم ايداع   126 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2018  بــ :  تعديل حق الداره 

والتوقيع ليصبح للشريك المتضامن منفردا أو من ينوب عنه قانونا وله في ذلك حق توكيل الغير وله في ذلك كافة 

الصلحيات في تمثيل الشركه وفي التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وغلقها والسحب واليداع والقتراض 

والرهن والتعامل مع كافة الجهات وماتقتضيه اعمال الداره والتعاقد علي ان يكون ذلك باسم الشركه وفي المور 

المتعلقه بتحقيق اغراضها

13 - محمد عبدا علي محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18367   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   330 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع والتعامل مع 

البنوك وفتح الحسابات البنكيه والتوقيع علي الشيكات البنكيه والسحب واليداع من حق جميع الشركاء  مجتمعين 

او منفردين

14 - بشر حسين محمد محمد  شريك   المقيد برقم قيد    17009   وتم ايداعه بتاريخ    29-09-2020 برقم 

ايداع   1260 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

15 - اسماعيل محمد عمران مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17009   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   1260 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع / 

منفردين او مجتمعين والتعامل مع المصالح الحكوميه والغير حكوميه والتعامل مع البنوك  والرهن واليداع 

والقتراض من البنوك
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تجديد افراد

1 - احمد عادل ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13080   قيدت فى   05-12-2016 برقم ايداع    

2317 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

2 - محمد سالم على حسن شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13903   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    1628 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

3 - محمد غانم عبد الجيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13946   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

1701 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

4 - صيدليه د  اشرف رزق حبيب نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4688   قيدت فى   10-06-2002 برقم 

ايداع    363 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

5 - عماد عادل جيد ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9940   قيدت فى   21-09-2011 برقم ايداع    898 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

6 - صيدلية د  اسلم مسعد منصور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8189   قيدت فى   21-03-2007 برقم 

ايداع    287 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

7 - مجدى عزت شاكر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12027   قيدت فى   26-01-2016 برقم ايداع    

203 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

8 - احمد مصطفى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12674   قيدت فى   26-07-2016 برقم ايداع    

1459 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

9 - بخيت عبد الرحمن بخيت حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13293   قيدت فى   09-02-2017 برقم 

ايداع    274 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

10 - حسن الشاذلي حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4022   قيدت فى   28-04-2001 برقم ايداع    

270 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

11 - سماحة عبد الحميد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10158   قيدت فى   22-03-2012 برقم 

ايداع    290 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

12 - ابراهيم سويلم فريج سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12963   قيدت فى   01-11-2016 برقم ايداع    

2071 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

13 - امير السيد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13648   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

1041 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

14 - محمد لطفى سالم عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13030   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

2214 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

15 - نبيل شعبان عبد ا متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4483   قيدت فى   15-01-2002 برقم ايداع    

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

16 - خلود محمد خليل عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13504   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

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

17 - صيدليه د امل احمد محمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4811   قيدت فى   10-03-2008 برقم 

ايداع    227 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-09

18 - صيدليه د امل احمد محمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4811   قيدت فى   17-08-2002 برقم 

ايداع    565 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

19 - رانيا موسي حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13619   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

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

20 - صلح عمر احمد محمد عمروا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9995   قيدت فى   16-11-2011 برقم 

ايداع    1055 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

21 - محمد عبد العزيز احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13811   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    1404 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16
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22 - محمود جمال محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13842   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

1487 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

23 - محمد مشرف عبد الرحمن حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12491   قيدت فى   22-05-2016 برقم 

ايداع    1101 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

24 - جان مفرح لبيب اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13893   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

1607 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

25 - عبد التواب فاروق عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3245   قيدت فى   04-03-2000 برقم 

ايداع    184 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

26 - محمد عبد الحميد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4619   قيدت فى   04-05-2002 برقم ايداع    

265 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

27 - محمد عبد ربه محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6345   قيدت فى   26-12-2004 برقم ايداع    

1185 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-25

28 - احمد محمد السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12547   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

29 - احمد على عبدالقادر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12926   قيدت فى   19-10-2016 برقم ايداع    

1980 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

30 - زين عيد محمود عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12962   قيدت فى   01-11-2016 برقم ايداع    

2070 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

31 - سعيد شعبان مطراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1006   قيدت فى   29-03-1997 برقم ايداع    

201 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

32 - علء ناجى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7264   قيدت فى   07-03-2006 برقم ايداع    

207 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

33 - صيدليه د محمد ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12705   قيدت فى   04-08-2016 برقم ايداع    

1536 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

34 - محمود عبدا يونس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13561   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

810 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

35 - حبيب للمصاعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13891   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    1599 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

36 - حسن عبدالحميد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2959   قيدت فى   13-10-1999 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

37 - السيد عرفة حسن عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3958   قيدت فى   19-03-2001 برقم ايداع    

168 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

38 - جهاد احمد حافظ محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7949   قيدت فى   09-11-2006 برقم ايداع    

1322 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

39 - يواقيم وليم يواقيم برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8527   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

108 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-04

40 - حنان السيد جوده التهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13152   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

2479 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

41 - ارم محمد رضا احمد حلمي احمد الخالع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13629   قيدت فى   

11-05-2017 برقم ايداع    994 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-10

42 - محمد ممدوح زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13769   قيدت فى   02-07-2017 برقم ايداع    

1296 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

43 - رضا هاشم عويس عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7836   قيدت فى   18-09-2006 برقم ايداع    

1139 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17
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44 - محمد حجازى محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10111   قيدت فى   09-02-2012 برقم 

ايداع    164 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

45 - عمرو سمير زكى عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13255   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

215 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

46 - احمد محمد بكر محمد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9295   قيدت فى   26-05-2010 برقم 

ايداع    401 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

47 - بيتر صفوت لبيب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12565   قيدت فى   09-06-2016 برقم ايداع    

1231 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

48 - عبد العظيم احمد عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6938   قيدت فى   24-09-2005 برقم ايداع    

954 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-23

49 - ايمن ابو ضيف محمود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8811   قيدت فى   03-12-2008 برقم ايداع    

967 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-12-02

50 - احمد محمد احمد عبد الرزاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10227   قيدت فى   27-05-2012 برقم 

ايداع    501 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

51 - محمد حسن محمد حسن الطوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13901   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    1623 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

52 - رافت عبد العظيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1173   قيدت فى   06-07-1997 برقم ايداع    

425 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

53 - اسماء محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11122   قيدت فى   15-12-2014 برقم ايداع    

1262 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

54 - حسين خلف عبد العظيم جاد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13890   قيدت فى   2017-08-15 

برقم ايداع    1598 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

55 - هاني محمد عبد الغني مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4065   قيدت فى   19-05-2001 برقم 

ايداع    335 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

56 - مهنى عبد ا مهنى عزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13707   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

1166 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

57 - مجدى حسين حميد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11543   قيدت فى   15-09-2015 برقم ايداع    

1036 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

58 - سعيد عبد الصادق على حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13928   قيدت فى   24-08-2017 برقم 

ايداع    1674 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

59 - ضياء لويس دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6946   قيدت فى   28-09-2005 برقم ايداع    970 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

60 - هند كمال محمد حسن المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10339   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    833 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

61 - عبد الهادى على عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1193   قيدت فى   12-07-1997 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

62 - مختار حسنين على شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10813   قيدت فى   30-03-2014 برقم ايداع    

317 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

63 - مختار حسنين على شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11433   قيدت فى   18-06-2015 برقم ايداع    

700 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

64 - تمام جمعة على احمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11828   قيدت فى   15-12-2015 برقم ايداع    

1573 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

65 - بخيتة عبدالعال عقيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13669   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

1081 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21
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66 - المصطفى لخدمات المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13826   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

1444 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

67 - محمد حسن احمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13885   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    1587 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

68 - يسن مصطفى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12635   قيدت فى   10-07-2016 برقم ايداع    

1355 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

69 - احمد نبيل محمد شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11497   قيدت فى   03-09-2015 برقم ايداع    

958 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

70 - عماد بطرس شحاته ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13779   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

71 - مصطفى صلح صادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13804   قيدت فى   16-07-2017 برقم 

ايداع    1384 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15
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تجديد شركات

1 - علء الكفراوى وشريكه للضاءة الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   6317  قيدت فى  19-12-2004 برقم 

ايداع   1143 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2024  

12:00:00ص

2 - تعديل السم التجارى ليصبح  معمل الدناصورى للتحاليل الطبية )نبيل محسن خير الدين الدناصورى وشريكه(   

شركة سبق قيدها برقم :   429  قيدت فى  08-05-1996 برقم ايداع   171 وفى تاريخ  02-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  12:00:00ص

3 - معمل الديناصورى للتحاليل الطبية نبيل محسن خير الدين الديناصورى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

429  قيدت فى  22-04-2014 برقم ايداع   396 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  21/04/2024  12:00:00ص

4 - العربية للتجارة والصناعه والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8370  قيدت فى  

13-08-2007 برقم ايداع   747 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

5 - محمد خميس عصفور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8370  قيدت فى  13-08-2007 برقم ايداع   

747 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

6 - تعدل ليصبح  نجاة عبد الفتاح ابراهيم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   1105  قيدت فى  

29-05-1997 برقم ايداع   331 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

7 - أصبح :- محمد شعبان وشركاه للعمال الصناعية والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   10193  قيدت فى  

30-04-2012 برقم ايداع   414 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2027  12:00:00ص

8 - أصبح :- يوسف شعبان عبد المجيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10807  قيدت فى  2014-03-19 

برقم ايداع   282 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

9 - شريف رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2693  قيدت فى  24-06-1999 برقم ايداع   495 

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2024  12:00:00ص

10 - مهندس  محسن الغمراوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1279  قيدت فى  23-08-1997 برقم 

ايداع   567 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00

ص

11 - سيف الدين اسامه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12609  قيدت فى  23-06-2016 برقم ايداع   

1298 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2026  12:00:00ص

12 - طه حسين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4622  قيدت فى  05-05-2002 برقم ايداع   268 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

13 - احمد سالم عيسوى سليم و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   13691  قيدت فى  31-05-2017 برقم 

ايداع   1131 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

14 - عمرو عطية و شريكة محى الدين محمود عمر ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   13694  قيدت فى  

01-06-2017 برقم ايداع   1141 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2027  12:00:00ص

15 - تعديل السم التجارى الى  مصنع أحجار الفايز للرخام والجرانيت )فايز على بكار وشركاه(   شركة سبق 

قيدها برقم :   13828  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   1446 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص
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16 - سارى حتى 2017 8 11   شركة سبق قيدها برقم :   1259  قيدت فى  12-08-1997 برقم ايداع   

536 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص

17 - جورج وليم كيرلس عبد المسيح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4541  قيدت فى  2002-03-16 

برقم ايداع   149 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  

12:00:00ص

18 - جورج وليم كيرلس عبدالمسيح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4541  قيدت فى  13-09-2004 برقم 

ايداع   852 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2014  12:00:00

ص

19 - ليدر كول   شركة سبق قيدها برقم :   4541  قيدت فى  13-09-2004 برقم ايداع   852 وفى تاريخ  

22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2014  12:00:00ص

20 - سهير فهيم شحاته وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   436  قيدت فى  15-05-1996 برقم ايداع   180 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2026  12:00:00ص

21 - ايفون يوسف سلمه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   13703  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   

1162 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص
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