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قيود أفراد

1 - حسام مصطفى عبدالوهاب النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7851 ورقم قيد 45933    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل وتشكيل معادن, بجهة محافظة الجيزة اول مدخل 

غمازة الكبرى

2 - عماد سيد شلقانى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7852 ورقم 

قيد 45934    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزة الحاسب اللى وتوريد العماله, بجهة 

محافظة الجيزة ش عويس القرنى البرمبل

3 - غاده احمد صالح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7859 

ورقم قيد 45935    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

4 - اسماء عبدالناصر محمود جبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7860 

ورقم قيد 45936    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الجيزة ش معهد الفتيات

5 - نورا احمد حفنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7861 ورقم 

قيد 45937    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة الكريمات جمعية مكه

6 - راويه عبدالحكيم جمعه عبدالحكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7862 ورقم قيد 45938    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور

7 - دنيا زكى عبده جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7864 ورقم 

قيد 45939    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبليا, بجهة محافظة الجيزة عرب الساحة

8 - احمد سلمه فرج جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7867 ورقم 

قيد 45940    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه

9 - انتصار محمد ابوبكر عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7871 ورقم قيد 45941    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة كفر زهران المرازيق

10 - فاطمه عيد عبدالعال حسن عطويه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7872 ورقم قيد 45942    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة دهشور

11 - ابراهيم فتحى اسماعيل سعد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7873 ورقم قيد 45943    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة دهشور

12 - اشرف مغاورى محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7874 ورقم قيد 45944    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال  بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة عرب الساحة

13 - محمود ابراهيم عبدالحميد عيله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7875 ورقم قيد 45945    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى بجوار مسجد ابوخليفه
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14 - رضا سعيد فراج عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7876 ورقم قيد 45946    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة منشأة دهشور

15 - ناديه سيد عبدالحميد الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7881 ورقم قيد 45947    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الجيزة البرغوتى

16 - اسراء رزق سيد متولى قراده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7882 ورقم قيد 45948    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة 

الجيزة طريق ميت رهينة السياحى

17 - هانى سعيد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7883 ورقم 

قيد 45949    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل  و المكملت الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 

اسكر

18 - محمد حمدى علوى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7885 ورقم قيد 45950    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع لحساب الغير بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة جانبية البدرشين

19 - احمد محمد مصطفى توفيق جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7887 ورقم قيد 45951    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة الصف

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

7894 ورقم قيد 45952    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة بجوار موقف ابوصير

21 - صالح على سالمين صالح باصهيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7895 ورقم قيد 45953    محل رئيسى  عن مزرعة تربية نعام, بجهة محافظة الجيزة ابوصير

22 - محمد ربيع عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7906 

ورقم قيد 45955    محل رئيسى  عن تجارة توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط 

الزراعى

23 - احمد سعيد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7907 

ورقم قيد 45956    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش الوحده البطريه

24 - محمد سعدالدين عبدالظاهر ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7912 ورقم قيد 45957    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريدة اجهزه الحاسب اللى و توريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة الطرفايه

25 - سيد هاشم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7916 ورقم 

قيد 45958    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الشرفا

26 - محمد جمعان سالم عوده تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7917 

ورقم قيد 45959    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة الشرفا
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27 - خليل رمضان عويس حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7918 

ورقم قيد 45960    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة كفرالضبعى

28 - سعيد سيد كامل احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7919 

ورقم قيد 45961    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الجيزة كفر الواصلين

29 - اسلم خيرى سلمه سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7920 

ورقم قيد 45962    محل رئيسى  عن خدمات فندقيه فيماعدا خدامات النترنت, بجهة محافظة الجيزة نجوع 

العرب

30 - احمد عزت عبدالمنعم ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 7921 ورقم قيد 45963    محل رئيسى  عن مزرعه تسمين دواجن, بجهة محافظة الجيزة ابوصير

31 - اشرف مصطفى عبدالقادر عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7922 ورقم قيد 45964    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع اعلف, بجهة محافظة الجيزة كفر جرزا

32 - اسراء اسماعيل حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7923 

ورقم قيد 45965    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

33 - سيد على طلبه خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7931 ورقم 

قيد 45966    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور بجوار كشك رضا

34 - محمد صبحى عبد العظيم ابراهيم زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 7932 ورقم قيد 45967    محل رئيسى  عن حضانه اطفال مبتسرين, بجهة محافظة الجيزة ش 

مستشفى

35 - احمد عبده محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7933 ورقم 

قيد 45968    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش الجمعيه الشرعيه نجوع العرب

36 - محمد حسين السيد قرنى الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7934 ورقم قيد 45969    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش المحطه ابورجوان القبلى

37 - احمد عزت حنفى محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7936 

ورقم قيد 45970    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش اثار سقاره ميت رهينه

38 - عبده حسنى محمد حسنين محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7941 ورقم قيد 45971    محل رئيسى  عن مقاولت ورصف الطرق و توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه 

الحاسب اللى والعماله, بجهة محافظة الجيزة القبابات

39 - محمد  عادل مرعى بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7947 

ورقم قيد 45972    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
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40 - برهان محمود بيومى شعراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7951 ورقم قيد 45973    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة قريه الكدايه

41 - سالم عمر سالم عزام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7956 ورقم 

قيد 45974    محل رئيسى  عن تصدير فقط, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربى

42 - محمد اشرف عطيه عبدالسلم محجوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 7957 ورقم قيد 45975    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى 

و توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة ش متفرع من ش مسجد البرهوميه منشأه دهشور

43 - خالد سيد عبدالحليم نعامه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7960 

ورقم قيد 45977    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الجيزة الناصريه

44 - احمد عبد الستار محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7962 ورقم قيد 45979    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التنراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة عزبه الشيخ فضل طهما

45 - ايه عبد الناصر محمود جبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7963 

ورقم قيد 45980    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله و توريد اجهزه الحاسب 

اللي, بجهة محافظة الجيزة ش معهد الفتيات

46 - سيد محمد سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7967 ورقم 

قيد 45981    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء وتوريد عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا

47 - عدلي محمد عبد العزيز محمد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7969 ورقم قيد 45982    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه

48 - ناصر احمد عبد الجواد هلباوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7973 ورقم قيد 45983    محل رئيسى  عن شادر خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة سوق الفاكهه صول

49 - مصطفي حسن غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7974 

ورقم قيد 45984    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش الشيمي بجوار مصنع الشاي

50 - ولء محمد يوسف التلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7976 

ورقم قيد 45985    محل رئيسى  عن بيع بن برزيلى, بجهة محافظة الجيزة بجوار سنترال ابو صير

51 - حسين رمزي احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7978 

ورقم قيد 45986    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة الطرفايه

52 - محمود سامى عبد القادر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7979 ورقم قيد 45987    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة البرمبل
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53 - محمد احمد شوكت عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7980 

ورقم قيد 45988    محل رئيسى  عن نقل عمال و رحلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي

54 - محمود عبد المجيد فتحى عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7981 ورقم قيد 45989    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

55 - جمال محمد طه عبد المندوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7983 

ورقم قيد 45990    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة نزله ترجم

56 - عبد الحليم رجب عبد السلم عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7985 ورقم قيد 45991    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الجيزة 

خلف وحده ابو صير

57 - كريم اسامه السبع عويضه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7986 

ورقم قيد 45992    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زويه دهشور

58 - محمود سيد موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7988 

ورقم قيد 45993    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة الجيزة ش احمد جيوشى

59 - سيد محمد محمد ندا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7992 ورقم 

قيد 45994    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة نجوع العرب

60 - عصام حامد محمد احمد المل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7993 ورقم قيد 45995    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش سيدي جنيدي

61 - محمد حسين محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7994 

ورقم قيد 45996    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عمرو بن العاص

62 - على يحى على المنشاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7995 

ورقم قيد 45997    محل رئيسى  عن توريد كرتون ومواد بلستيكيه, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

63 - محمود محمد محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7996 

ورقم قيد 45998    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة نجوع العرب

64 - محمود محمد محمد حرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7997 

ورقم قيد 45999    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش حمدى الجندى من ش 

الحصر

65 - حسام الدين مصطفي عطيه حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7998 ورقم قيد 46000    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة ش عباس عناني
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66 - عائشه عبد الغفار حسين حامد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7999 ورقم قيد 46001    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة الدناويه

67 - قمر محمد ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8001 

ورقم قيد 46002    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة ش مصطفى المير

68 - عبدالظاهر يحيى عبدالظاهر احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 8002 ورقم قيد 46003    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات

69 - بلل اسماعيل على حسن فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8006 ورقم قيد 46004    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة ش الوحده الشوبك الغربى

70 - شريف احمد عبد المنعم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8007 ورقم قيد 46005    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش صيدليه د / شريف السعيد 

ابو رجوان القبلي

71 - حسن عبد الفتاح حسن عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 57,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8008 ورقم قيد 46006    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات وتوريد خرده فيما عدا اجهزه الحاسب 

اللى وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

72 - امينه محمد عبد الباسط صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8031 ورقم قيد 31252    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة زرزاره

73 - مجدى فايز شحاته عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8011 ورقم قيد 46007    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة مزغونه

74 - احمد خليفه محمود خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8012 

ورقم قيد 46008    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

75 - احمد هاشم محمد امام عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8015 ورقم قيد 46009    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس و مفروشات و ادوات منزليه, بجهة محافظة 

الجيزة سقاره

76 - اسراء احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8016 

ورقم قيد 46010    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه دواجن, بجهة محافظة الجيزة جرزا

77 - صابر سيد سعود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8017 

ورقم قيد 46011    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا توريدات العماله وتوريد 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة ش الوحده الصحيه

78 - عبد الرحمن على احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8018 ورقم قيد 46012    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة برنشت
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79 - احمد عبد التواب احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8019 ورقم قيد 46013    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي

80 - احمد رحيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8020 

ورقم قيد 46014    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان بحرى

81 - بكر مسعد السيد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8026 ورقم قيد 46016    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان البحري

82 - محمد حمدي ابو الغيط عبد الحميد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 8032 ورقم قيد 46017    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة سقاره السكه الوسطانيه

83 - محمد هاشم سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8034 

ورقم قيد 46018    محل رئيسى  عن مكتب اداره محاجر, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

84 - محمد ابو العل محمد حسن شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8039 ورقم قيد 46019    محل رئيسى  عن مكتب للخدمات  و التوريدات العامه فيما عدا توريد العماله و توريد 

الحاسب اللي, بجهة محافظة الجيزة رقم 57 ش الجمهوريه

85 - كريم محمد حسن عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8040 ورقم قيد 46020    محل رئيسى  عن تجاره موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 8 ش الصرف الصحى

86 - احمد ابراهيم عبد الحميد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8044 ورقم قيد 46021    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش عرب الساحه

87 - احمد عادل عبد المعطى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8052 ورقم قيد 46022    محل رئيسى  عن ورشه ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 22 ش مصر اسيوط 

الزراعى

88 - عبد العزيز محمد عبد العزيز خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8078 ورقم قيد 16859    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة منيل السلطان

89 - ساميه محمود حسن الجوهري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8054 ورقم قيد 46023    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي

90 - احمد محمد يوسف حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8055 

ورقم قيد 46024    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الكريمات جمعيه مكه

91 - سعاد رشاد محمد ابو خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8057 

ورقم قيد 46025    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة زاويه ابو سويلم بجوار كوبري صديق

Page 8 of 85 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

92 - محمود سيد رفاعى سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8060 ورقم قيد 46026    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

93 - اميره محمود محمد ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8066 ورقم قيد 46027    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الكريمات جمعيه مكه

94 - عيد عبد العزيز عبد الفتاح محمد حيدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 8069 ورقم قيد 46028    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة كفر طرخان

95 - احمد محمود عوض مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8070 ورقم قيد 46029    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش النهضه

96 - رمضان سمير حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8074 

ورقم قيد 46030    محل رئيسى  عن بيع و تجاره والقمشه, بجهة محافظة الجيزة ش المعهد الديني

97 - اسماء علي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8075 

ورقم قيد 46031    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عمرو بن العاص

98 - ابراهيم محى الدين عبد التواب سنوسى رشدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 8080 ورقم قيد 46032    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع الثاث والمفروشات, بجهة محافظة 

الجيزة ش بورسعيد

99 - ميدو سيد عبد الرحمن احمد السكري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 8082 ورقم قيد 46033    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة عرب منشاه 

سليمان

100 - محمود رجب سليم رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8084 

ورقم قيد 46034    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

101 - احمد محمد رجب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8087 

ورقم قيد 46035    محل رئيسى  عن مكتب توريد سيارات, بجهة محافظة الجيزة سقاره

102 - جيهان عبدا شرقاوى عبدا حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 8088 ورقم قيد 46036    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

103 - احمد محمد عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8089 

ورقم قيد 46037    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

104 - محمود عبدالعظيم محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 8120 ورقم قيد 26112    رئيسى آخر  عن مقاولت وتوريدات فيماعدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة كفر قنديل
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105 - شيماء حسن مبارك حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8098 

ورقم قيد 40200    رئيسى آخر  عن  تصنيع اضافات اعلف, بجهة محافظة الجيزة بالعنوان عماره اللواء محمد 

حسن شارع نبيل السباعى

106 - راندا كامل على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8094 

ورقم قيد 46039    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لتصنيع الموبيليات, بجهة محافظة الجيزة قريه السعوديه

107 - محمد محمود محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8099 ورقم قيد 46040    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة دهشور

108 - صبحى حلمى حسين سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8100 

ورقم قيد 46041    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الشيخ صالح

109 - محمود عبدالحليم حسن عواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8101 ورقم قيد 46042    محل رئيسى  عن محل لتجارة وبيع العلف, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

110 - زكريا شعبان على عسقلنى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8103 

ورقم قيد 46043    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة المسانده

111 - باهى عمر محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8104 

ورقم قيد 46044    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

112 - مصطفى عوض محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8105 ورقم قيد 46045    محل رئيسى  عن مكتب  نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة عرب الساحة

113 - محمود جمعه بيومى شاذلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8106 ورقم قيد 46046    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش الخلص ابو صير

114 - احمد مبروك سعيد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8107 

ورقم قيد 46047    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور

115 - محمود خالد حسنى صادق الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8112 ورقم قيد 46048    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

116 - محمد مجدى سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8113 

ورقم قيد 46049    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة ش عملية المياة بجوار طابونة ايمن 

حماد

117 - محمد احمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8118 ورقم قيد 46050    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
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118 - احمد عبدالرحمن مبارك بيومى مبارك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 8121 ورقم قيد 46051    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة ش الوحدة الصحية ابورجوان القبلى

119 - محمد عصام مختار ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8123 ورقم قيد 46052    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

120 - ماهر عبد العزيز السيد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8124 ورقم قيد 46053    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

121 - محمد شحاته متولى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8126 

ورقم قيد 46054    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

122 - عطوه محمد عطوه مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8133 ورقم قيد 46055    محل رئيسى  عن شادر خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة صول

123 - نصر عبدالمنصف محمود نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8136 ورقم قيد 46056    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة منشاة كاسب

124 - سناء على اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8138 

ورقم قيد 46057    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة منى المير

125 - محمود عبد القادر كامل محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 8139 ورقم قيد 46058    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الجيزة ش محمد عبد الكريم 

المتناوى

126 - محمد سعد عباس خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8140 

ورقم قيد 46059    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة خلف المعهد الدينى

127 - مصطفى سيد احمد طوسون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8141 ورقم قيد 46060    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات

128 - زينب محمود سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8142 

ورقم قيد 46061    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش خلف التأمين الصحى

129 - احمد رجب محمد محمود التهامى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 8148 ورقم قيد 46062    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد السمنت ومواد البناء واطارات وبطاريات 

السيارات, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهوريه امام مدرسه الشهيد مصطفى عمار البتدائيه

130 - عمر يوسف احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 8149 

ورقم قيد 46063    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة عزبه الباشا ابو صير
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131 - شعبان محمد البطل محمود فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

8154 ورقم قيد 46065    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة صول

132 - محمود عبدالحليم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8159 ورقم قيد 23113    رئيسى آخر  عن مصنع طوب طفلى, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

133 - خديجه اسماعيل عرفه عجمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8215 ورقم قيد 31121    رئيسى آخر  عن مكتب اتصالت, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبدالناصر

134 - مصطفى عبد الفتاح حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8190 ورقم قيد 33168    رئيسى آخر  عن مكتب نقل بضائع داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة نزله ترجم 

مدخل الجراج

135 - محمد ممدوح حسنى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8206 ورقم قيد 39634    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقره 36 للمجموعه 19 والفقره6, 

بجهة محافظة الجيزة الرقه الغربيه بجوار طراد النيل

136 - جميل عليان هليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8192 

ورقم قيد 41584    رئيسى آخر  عن صيانه هيدروليك و معدات ثقيله, بجهة محافظة الجيزة عرب ابوساعد

137 - محمد شعبان فوزى عبداللطيف رواش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 8171 ورقم قيد 44457    رئيسى آخر  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة شارع الرشاح ميت 

رهينه

138 - ايمان عبدالوهاب شعبان سلومه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8155 ورقم قيد 46066    محل رئيسى  عن تصنيع وتجميع منتجات اللبان, بجهة محافظة الجيزة ابوصير

139 - احمد خالد ابو بكر لبنه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8157 

ورقم قيد 46067    محل رئيسى  عن ورشه اخشاب و اثاث, بجهة محافظة الجيزة ش اثار سقاره

140 - كريم سعد كمال فضل القط تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8166 

ورقم قيد 46068    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ومواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة سقاره

141 - يحيى ابراهيم ابراهيم سفيان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8167 ورقم قيد 46069    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد ابوبكر الطرفاية

142 - مصطفى حامد عبدالحليم عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 8169 ورقم قيد 46070    محل رئيسى  عن مكتب توريد نباتات الزينه واعمال للند سكيب وشبكات 

الرى, بجهة محافظة الجيزة تقسيم الليثى ش المحكمه

143 - اسامه خلف صدقى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8172 

ورقم قيد 46071    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش مصر اسيوط
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144 - اسلم عبد المنعم عبد ا منصور عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 8176 ورقم قيد 46072    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري و البحري, بجهة محافظة الجيزة الخصاص

145 - مجدي السيد صاوي صديق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8184 

ورقم قيد 46073    محل رئيسى  عن مطعم فطائر و كريب و بيتزا, بجهة محافظة الجيزة ش النيل السعيد

146 - رمضان صابر محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8186 ورقم قيد 46074    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

147 - رماني صبحي حنا معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8188 ورقم قيد 46075    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات لدي الغير, بجهة محافظة الجيزة ش المسيحين 

بجوار الكوبري الوسطاني ابو صير

148 - مصطفي رجب توفيق حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8193 ورقم قيد 46076    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة كفر طرخان

149 - اشرف محمد عبد العزيز جنديه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8200 ورقم قيد 46077    محل رئيسى  عن تجاره زجاج, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش صيدناوى

150 - وليد صلح شعيب عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8204 

ورقم قيد 46078    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة كفر الضبعى

151 - ثروت عزت عاشور ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8207 ورقم قيد 46079    محل رئيسى  عن مكتب نقل المعدات و اللت و مستلزمات تشغيل المصانع و 

شبكات المحمول بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة ابو صير

152 - جهاد محمد لمعى عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 8208 

ورقم قيد 46080    محل رئيسى  عن مكتب ادارى لتجاره خامات العلف ومخلفات المصانع فيما عدا السائلة 

والصلبة, بجهة محافظة الجيزة 7 ش المستشفى

153 - محمود جنيدى حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

8212 ورقم قيد 46081    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة الكدايه بجوار مكتب بريد الكدايه

154 - محمد وجدي فتحي خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8217 

ورقم قيد 46082    محل رئيسى  عن ورشه اخشاب و اثاث, بجهة محافظة الجيزة ش اثار سقاره

155 - رضا نادي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8221 

ورقم قيد 46083    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تربيه و تسمين, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

156 - هويدا بدوى جنيدى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8223 

ورقم قيد 46084    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة الجيزة تقاطع ش الجيش مع ش الكرنك
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157 - محمد رمضان محمد غياض تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8225 ورقم قيد 46085    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة القبابات

158 - محمد سمير احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8226 

ورقم قيد 46086    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة 

الحلف الشرقى قنطره الغباشيه

159 - محمد احمد محمود عبد الشافى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8227 ورقم قيد 46087    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الرقه البحرى

160 - محمود احمد عبد الباقي عبد الجميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 8228 ورقم قيد 46088    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة صول

161 - عبد الحميد محمد قياتى عيد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8229 ورقم قيد 46089    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة صول

162 - احمد محمد سيد ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8230 

ورقم قيد 46090    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة صول

163 - محمد صبرى محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8231 ورقم قيد 46091    محل رئيسى  عن صيانة واكسسوارات محمول فيما عدا النترنت, بجهة محافظة 

الجيزة العطف خلف الوحدة

164 - محمد فتح ا حسين محمد عباد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8233 ورقم قيد 46092    محل رئيسى  عن مكتب بيع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة 

الشوبك الغربى

165 - عبدالرحمن جمال محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 8236 ورقم قيد 46093    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

166 - حنفى احمد سيد سيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8238 ورقم قيد 46094    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش السلم متفرع من ش 

سمير صادق

167 - احمد محمود سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8239 

ورقم قيد 46095    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى, بجهة 

محافظة الجيزة منشأة ابو العباس

168 - عبير مرعى احمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8240 

ورقم قيد 46096    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط الجديد مدخل 

اللشت بجوار البنزينه بزمام المتانيا

169 - عيد حسين مصطفى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8241 ورقم قيد 46097    محل رئيسى  عن بيع الخرده والجهزه الكهربائيه المستعمله, بجهة محافظة الجيزة 

برويش
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170 - احمد ياسر محمد محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 8243 ورقم قيد 46098    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة نزله عليان

171 - عماد صلح محمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8244 ورقم قيد 46099    محل رئيسى  عن مكتب مساحه, بجهة محافظة الجيزة 7 ش البستان

172 - شوكت اسماعيل عيد جاد محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8245 ورقم قيد 46100    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة سقارة بجوار المعهد الدينى القديم

173 - خالد حسني حسن عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8247 ورقم قيد 46101    محل رئيسى  عن مطعم فول و فلفل, بجهة محافظة الجيزة صول ش الجمهوريه

174 - صلح محمد الصادق حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8251 ورقم قيد 46102    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللي و 

توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة الودي

175 - احمد سعيد على عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8252 

ورقم قيد 46103    محل رئيسى  عن انشاء صوب زراعية لنتاج الخضار, بجهة محافظة الجيزة برنشت

176 - مينا ابراهيم فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8253 

ورقم قيد 46104    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة دهشور

177 - عبد الوهاب محمد احمد خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8255 ورقم قيد 46105    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الكدايه

178 - محمد حمدى عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8256 ورقم قيد 46106    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة كفر عمار

179 - وائل سعيد نور الدين عباس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

8257 ورقم قيد 46107    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة الطرفايه

180 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8277 

ورقم قيد 15064    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب بنى صالح

181 - مصطفى حسن مدنى توفيق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8274 

ورقم قيد 32737    رئيسى آخر  عن بيع ملبس مستعملة, بجهة محافظة الجيزة مصر اسيوط البطئ

182 - ايهاب سيد طه سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8279 

ورقم قيد 44270    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه
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183 - مصطفى عبد الخالق السيد مازن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8315 ورقم قيد 45028    رئيسى آخر  عن مكتب نقل وتوريد اجهزة كهربائية فيما عدا اجهزة الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور

184 - محمد انور حسن فيصل الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8263 ورقم قيد 46109    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع مستلزمات التعبئه والتغليف, بجهة محافظة الجيزة 

ابورجوان القبلى

185 - ناديه عبدا احمد النحاس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8267 

ورقم قيد 46110    محل رئيسى  عن محل خرده, بجهة محافظة الجيزة العطف

186 - نورا الدسوقى ابراهيم شداد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8271 ورقم قيد 46111    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة 32 ش مجدى عبيد من مصر اسيوط السريع

187 - محمد فتحى عبدالباسط احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8280 ورقم قيد 46112    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات البيطرية دون الدوية, بجهة محافظة 

الجيزة عقار رقم 10 ش احمد سليمان

188 - احمد حشمت جعفر خطيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8281 

ورقم قيد 46113    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة 7 ش ابو جبه

189 - رمضان محمد عيسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8282 ورقم قيد 46114    محل رئيسى  عن ورشه لتصنيع الخشاب والثاث, بجهة محافظة الجيزة غمازه 

الكبرى

190 - محمود شحاته لواء على هيسه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8284 ورقم قيد 46115    محل رئيسى  عن توريد وتصدير الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة الجيزة طريق 

المريوطيه السياحى بجوار بنزينه مصر للبترول ابو صير

191 - بدوى كامل صبره عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8285 ورقم قيد 46116    محل رئيسى  عن توريد كتاكيت ومستلزمات مزارع الدواجن, بجهة محافظة الجيزة 

الكريمات

192 - سعيد محمد سيد علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8286 ورقم 

قيد 46117    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي

193 - عبد المنصف رمضان عبد المنصف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 8288 ورقم قيد 46118    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الجيزة عزبه غرباوي

194 - محمد ابراهيم عبد الرازق على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8289 ورقم قيد 46119    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة المنيا

195 - محمد محمود عبدا عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8291 ورقم قيد 46120    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة كفر الواصلين
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196 - ايه محمد كمال عبد الكريم حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8292 ورقم قيد 46121    محل رئيسى  عن تجاره الملبس, بجهة محافظة الجيزة ش مرجان الصيدفى

197 - محمد عبدا محمد عبد المحسن صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 8293 ورقم قيد 46122    محل رئيسى  عن تجاره جميع انواع زيوت السيارات و الشحومات, بجهة 

محافظة الجيزة ش اثار سقاره ميت رهينه

198 - محمود احمد محمد خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8294 ورقم قيد 46123    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة الخرمان

199 - هبه جلل السيد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8295 ورقم قيد 46124    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي

200 - عبد الهادي احمد نصر محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8299 ورقم قيد 46125    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش الجيش

201 - صبري ابراهيم احمد علي العسكري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 8301 ورقم قيد 46126    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة الجيزة برنشت

202 - انتصار صابر عبده حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8302 

ورقم قيد 46127    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة عرب النمايره امام مسجد السنه 

المحمديه

203 - ريه محمد الجابرى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8303 

ورقم قيد 46128    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

204 - محمد سعد ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8306 

ورقم قيد 46129    محل رئيسى  عن بيع زجاج وفيبر, بجهة محافظة الجيزة كفر زهران المرازيق بجوار 

السعاف

205 - نجفه عبدالغفار صديق حسنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8308 ورقم قيد 46130    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش اللفى

206 - احمد عبدالسميع محمود عطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8309 ورقم قيد 46131    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات العماله 

واجهزه الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة المنيا

207 - رمضان صبحى حسنى ابو عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8310 ورقم قيد 46132    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة الودى

208 - محمد راشد منصور عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8346 ورقم قيد 12382    رئيسى آخر  عن كسارة لعادة تدوير المخلفات الصلبة والخدمات اللوجيستية, بجهة 

محافظة الجيزة عرب ابوساعد حوض 20 بجوار مصنع ابوزيد للطوب الطفلى
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209 - فرجانى محمود فرجانى احمد ضاهر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8319 ورقم قيد 46133    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلى, بجهة محافظة الجيزة جرزا

210 - محمد عبد التواب حسنين عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8321 ورقم قيد 46134    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

211 - اسماء سعيد فؤاد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8325 

ورقم قيد 46135    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة القبابات

212 - حازم عوض ا عبد الرحمن عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8326 ورقم قيد 46136    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفيه

213 - مصطفى عبد اللطيف عبد الكريم عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 8327 ورقم قيد 46137    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الكريمات جمعيه 

مكه

214 - كاميليا عبد القوى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8329 ورقم قيد 46138    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

215 - شريف رضا بكر هندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8330 

ورقم قيد 46139    محل رئيسى  عن بيع وتجارة المحصولت الزراعية, بجهة محافظة الجيزة ابورجوان القبلى

216 - محمد حسن الجوربجى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8331 ورقم قيد 46140    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة القبابات

217 - احمد عبدالمطلب احمد الخشن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8332 ورقم قيد 46141    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة عزبة السلم

218 - احمد محمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8333 

ورقم قيد 46142    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الجيزة البرمبل

219 - متولى فرج ا متولى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8338 ورقم قيد 46143    محل رئيسى  عن   مكتب بيع اعمال خرسانية ديكورية, بجهة محافظة الجيزة 

الخرمان

220 - اسماعيل كامل محمود عيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8339 ورقم قيد 46144    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة عرب العيايده

221 - عمرو محمد على عبدالمنصف البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8343 ورقم قيد 46145    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة سقارة
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222 - رمضان جمال السعيد السعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8344 ورقم قيد 46146    محل رئيسى  عن مكتب توريد مخلفات دواجن, بجهة محافظة الجيزة طهما

223 - اسلم عبد اللطيف شعراوى امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8348 ورقم قيد 46147    محل رئيسى  عن خدمات نظافه وتوريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة ش المطحن

224 - رضوان سعدون محمد محمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8349 ورقم قيد 46148    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل وتصنيع هياكل السيارات, بجهة محافظة الجيزة 

ابو رجوان البحرى امام ثلجة البطاطس

225 - سعيد فوزى حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8351 

ورقم قيد 46149    محل رئيسى  عن بيع مواد البناء واسمنت وجبس, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

226 - محمد خليل جمعه عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8352 ورقم قيد 46150    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 18 ش جمال عبدالناصر

227 - محمد محمود محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8353 

ورقم قيد 46151    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة 

بجوار مسجد السنيه

228 - نصر عبد الرحمن محمد عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8356 ورقم قيد 46152    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهوريه

229 - احمد محمد محمد عفيفى على تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8359 ورقم قيد 46153    محل رئيسى  عن خدمات بيئيه ومعالجه وتدوير المخلفات, بجهة محافظة الجيزة 

عرب ابو ساعد

230 - كمال محمد عبدالعزيز عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8365 ورقم قيد 46154    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة صول

231 - محمد نادى صادق على محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8366 ورقم قيد 46155    محل رئيسى  عن سحب وتخريز بلستيك, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

232 - محمود ثروت محمود عبدالفضيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8367 ورقم قيد 46156    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة الشنباب

233 - احسان حسن عبود زعفرانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8368 ورقم قيد 46157    محل رئيسى  عن محل اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 15ش سعد 

زغلول

234 - ابراهيم فتحى نبهان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8369 

ورقم قيد 46158    محل رئيسى  عن محل ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة كفر عمار
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235 - كريمه عبدالباقى سعد محمد عبدالباتقى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8373 ورقم قيد 46159    محل رئيسى  عن تربيه دواجن, بجهة محافظة الجيزة منشاه سليمان

236 - غريب عمار عباس غريب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8415 ورقم قيد 36205    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة ش الكساره بجوار المطحن

237 - نسمه صبرى دسوقى السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8379 ورقم قيد 46160    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى بجوار مدرسه 

عكاشه

238 - روحيه عيد عقل درويش تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8380 

ورقم قيد 46161    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على الترخيص اللزمه من جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة البليده شرق العياط

239 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8382 ورقم قيد 46162    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات الحاسب اللى 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة ش اللواء يسرى شاكر متفرع من اسيوط الزراعى

240 - امجد عيد سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8383 

ورقم قيد 46163    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتسمين, بجهة محافظة الجيزة مدخل كوبرى سيدة سقارة

241 - مصطفى محمد عبدالفتاح عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8384 ورقم قيد 46164    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور

242 - حسين محمد احمد هديه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8385 

ورقم قيد 46165    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور

243 - محاسن عبد المنعم عبد الحليم على عيسى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 8386 ورقم قيد 46166    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

244 - شعبان عبد الرحمن محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8387 ورقم قيد 46167    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش عباس عنانى

245 - حسن عبدالحميد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8394 ورقم قيد 46168    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة الجيزة الوحدة الصحية الدناوية

246 - محمد معروف عويس عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8395 ورقم قيد 46169    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

247 - عزت محمود احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8398 

ورقم قيد 46170    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش جامع الغزالى من ش سعد زغلول
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248 - محمد اسماعيل محمد زعير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8404 ورقم قيد 46171    محل رئيسى  عن تجاره وتوزع مواد غدائيه, بجهة محافظة الجيزة كفر زهران 

المرازيق

249 - محمد سامى سعد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8406 

ورقم قيد 46172    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة دهشور

250 - اسماعيل مصطفى طاهر اسماعيل حمدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 8408 ورقم قيد 46173    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة ش 

النيل السعيد

251 - على عبد الباقى محمد محمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8409 ورقم قيد 46174    محل رئيسى  عن محل قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش ذكرى 

ادريس

252 - عمرو خالد ربيع احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8411 ورقم قيد 46175    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى, بجهة محافظة الجيزة بجوار فيل سعيد هلل

253 - سحر فتحى مشهور عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8412 ورقم قيد 46176    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش المحطه ش مزغونه

254 - يسرى محمد حسن مصطفى المنياوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8413 ورقم قيد 46177    محل رئيسى  عن توريد وتجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة 

الطرفايه

255 - مريم سامى عياد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8419 

ورقم قيد 46178    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة ش الثوره

256 - احمد سعد يوسف عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8424 ورقم قيد 46179    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش ذكرى ادريس

257 - هناء عبدالتواب عبد الرزاق مندور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8425 ورقم قيد 46180    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش منجى ابو رجوان 

البحرى

258 - حسين امين سالم عابد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8431 

ورقم قيد 28319    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبلية

259 - عبدالهادى عبدالهادى حامد البلصى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 8448 ورقم قيد 40900    رئيسى آخر  عن محل بيع حلويات شرقية, بجهة محافظة الجيزة خلف مجمع 

المدارس

260 - محمد على محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8427 

ورقم قيد 46181    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات اللبان والمواد الغذائية والتصدير, بجهة محافظة الجيزة 

طريق منى المير
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261 - فاطمه ابراهيم بحيرى عسكر الدور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 8428 ورقم قيد 46182    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ابو صير

262 - اسلم عبدالرؤف حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8434 ورقم قيد 46183    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

263 - محمد احمد شحاته محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8436 

ورقم قيد 46184    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى, بجهة محافظة الجيزة ابورجوان القبلى

264 - محمد عادل محمد عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8437 ورقم قيد 46185    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة بجوار السكه الحديد كفر 

زهران المرازيق

265 - سيده محمد عبدالظاهر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8440 ورقم قيد 46186    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش طراد النيل

266 - امل احمد توفيق عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8441 

ورقم قيد 46187    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة مدخل الكريمات القبلى

267 - احمد عبدالفتاح محمد جنيدى ) جنيدى للمقاولت العموميه و التوريدات ( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8442 ورقم قيد 46188    محل رئيسى  عن مقاولت 

عموميه و توريدات فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة عماره ابوخضره 

الترعه العمومى  الكدايه

268 - سعيد محمد سعيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8443 

ورقم قيد 46189    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 46ش مدرسه الكريمات القبليه

269 - عماد جمال حفنى امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8446 

ورقم قيد 46190    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

270 - عماد عبدالسيد واصف عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8449 ورقم قيد 46191    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة عزبه واصف ميت القائد

271 - مسلم عبد البديع عبد العظيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8455 ورقم قيد 46193    محل رئيسى  عن مزرعه تسمين مواشى, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربى

272 - احمد بهاء الدين نبيل عبدالعزيز بكار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 8457 ورقم قيد 46194    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانة الجهزة المنزلية والتكييفات, بجهة 

محافظة الجيزة مزغونة بجوار مسجد بكار

273 - وليد عبده عرب سيد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8458 

ورقم قيد 46195    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد بر الوالدين مزغونه
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274 - محمد عبدالحليم حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8461 ورقم قيد 46197    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى حلبه, بجهة محافظة الجيزة برنشت

275 - ناصر عبدالتواب زكى عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8465 ورقم قيد 46198    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد الخلص ابوصير

276 - عبدا محمد فهمى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8466 

ورقم قيد 46199    محل رئيسى  عن اكسسوار كمبيوتر فيماعدا خدمات النترنت و بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه وله موافقه امنيه رقم 6660/7552, بجهة محافظة الجيزة شرف الشرقى القبابات

277 - احمد طلعت محمد سعداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8467 ورقم قيد 46200    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة 5 ش علء الدين الشوبك الغربى

278 - عربى صبرى فيصل حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8468 ورقم قيد 46201    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة عزبة الهجين العطف

279 - صابر احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8469 

ورقم قيد 46202    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة الشيخ فضل طهما

280 - ياسر مصطفى احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8472 ورقم قيد 46203    محل رئيسى  عن مقله و حلويات جافه, بجهة محافظة الجيزة 16ش جمال عبدالناصر

281 - باسم شعبان محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8473 

ورقم قيد 46204    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت داخليه دون الجانب داخل جمهوريه مصر 

العربيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة 

الجيزة شارع عمر المختار بملك ياسر شعبان محمد عوض

282 - وحيد السيد محمد احمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8486 ورقم قيد 38769    رئيسى آخر  عن مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة 

الجيزة عرب النعام

283 - محمد خالد غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8480 

ورقم قيد 46205    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة المرازيق

284 - مصطفى فاروق مصطفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8481 ورقم قيد 46206    محل رئيسى  عن ورشه دهانات موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش شكرى لبنه من ش 

الورش

285 - مخلص احمد محمود عمر تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8482 

ورقم قيد 46207    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة بجوار المستشفى

286 - محمود سيد عبد الرحيم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8487 ورقم قيد 46208    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
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287 - سمحان على امام سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8488 

ورقم قيد 46209    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع غرف نوم, بجهة محافظة الجيزة صول

288 - نجلء ناصر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8490 

ورقم قيد 46210    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة القبابات بجوار د /ماهر مهران

289 - عداله امام خليل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8492 

ورقم قيد 46211    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش ابو حماد

290 - محمد سليم على خليل تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8493 

ورقم قيد 46212    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

291 - عادل على كامل محمد عتمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8494 ورقم قيد 46213    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتصميم هندسى وتوريدات فيما عدا توريد 

العمالة وتوريد الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة بجوار مسجد التقوى الشنباب

292 - محمد مسعود بيومى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8495 ورقم قيد 46214    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارت موبايل, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد البرهوميه 

منشاه دهشور

293 - مبروك رمضان بشير حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8496 ورقم قيد 46215    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة غمازه الكبرى

294 - ناهد صبرى يعقوب صليب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8498 ورقم قيد 46216    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى, بجهة محافظة الجيزة الجمله

295 - احمد شعبان سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8500 

ورقم قيد 46217    محل رئيسى  عن بيع اجهزه رياضيه, بجهة محافظة الجيزة برنشت شرق الكوبرى

296 - عماد شعبان عبدالتواب سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8501 ورقم قيد 46218    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب بنى صالح

297 - دعاء مسلم دخيل ا سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8502 

ورقم قيد 46219    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى, بجهة محافظة الجيزة عرب الشيخ هليل

298 - حمدى سيد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8503 

ورقم قيد 46220    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 41 ش الشهيد محمد 

عبدالكريم

299 - عادل مخلوف امام محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8508 

ورقم قيد 46221    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة 154 ش اسيوط الزراعى

Page 24 of 85 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

300 - اسعد حنا عريان حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8512 ورقم 

قيد 46222    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش امام السنترال القواز

301 - ابراهيم محمود عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8514 ورقم قيد 46223    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة الجيزة العزيزية

302 - صابر شوقى راشد صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8515 

ورقم قيد 46224    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة منشاه كاسب

303 - علء ماهر حلمى بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8516 

ورقم قيد 46225    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة منشاه دهشور

304 - احمد محمد منصور عطيه تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8517 

ورقم قيد 46226    محل رئيسى  عن ورشه خراطه معادن, بجهة محافظة الجيزة بجوار مخزن منصور رزق 

التوستراد

305 - يونس سلمه يونس رياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8520 ورقم قيد 46227    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة منشاه دهشور

306 - حسنيه حسين عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8524 ورقم قيد 46228    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

307 - عيد جمعه على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8525 

ورقم قيد 46229    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وتشطيبات وديكورات فيما عدا توريد العمالة 

وتوريد الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة ش مصر اسيوط السريع

308 - مصطفى عبدالتواب محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8526 ورقم قيد 46230    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب منشأة سليمان

309 - رائد رشاد عبدالرحمن عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8527 ورقم قيد 46231    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة منشاه كاسب

310 - هدى صبحى على على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8528 

ورقم قيد 46232    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد ملبس فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة ش طارق بن زياد كفر قنديل

311 - مصطفى شريف محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8529 ورقم قيد 46233    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة ابوصير

312 - هشام حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8530 

ورقم قيد 46234    محل رئيسى  عن مكتب توريد تجهيزات واساسيات ومستلزمات طبية دون الدوية, بجهة 

محافظة الجيزة 2 شارع الزهراء
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313 - احمد مصطفى عمر خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8531 ورقم قيد 46235    محل رئيسى  عن ورشه لعمال الحديد والكريتال, بجهة محافظة الجيزة شارع الريغه 

ابو صير

314 - احمد فهمى حسين عبد الظاهر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8535 ورقم قيد 46236    محل رئيسى  عن  توزيع المكملت الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة مكتب بريد كفر 

الرفاعى

315 - ساميه عباس محمود جويد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8539 

ورقم قيد 46237    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة ش النيل السعيد

316 - مامون على طه على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8540 ورقم 

قيد 46238    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مخلفات دواجن, بجهة محافظة الجيزة شارع الجمهوريه

317 - هناء احمد يوسف احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8542 ورقم قيد 46239    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا توريدات اجهزه 

البحاسب اللى وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة اطفيح بجوار بورتو النيل

318 - ياسمين عبد الستار محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8546 ورقم قيد 46240    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة كفر حميد

319 - امام على محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8549 

ورقم قيد 46241    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش المدرسه الثانوى بجوار خزان المياه 

المنوات

320 - اسلم خالد بسيوني خالد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8550 

ورقم قيد 46242    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكل و ترسيكل وتوكتوك, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش 

المدرسه الثانوي المنوات

321 - عيده ابراهيم عبد الباسط نجيمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8555 ورقم قيد 46243    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط الزراعي

322 - محمد درويش احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8556 ورقم قيد 46244    محل رئيسى  عن مشغل مفروشات, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

323 - ابو بكر عطاا عبد العزيز يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 8559 ورقم قيد 46245    محل رئيسى  عن مستلزمات تجميل, بجهة محافظة الجيزة الجمعيه الزراعيه 

برنشت

324 - محمود محمد عبد الحكيم مصطفي الخولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 8561 ورقم قيد 46246    محل رئيسى  عن قهوه كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط 

القديم بجوار الشيخ ديب منيل شيحه

325 - حسن عبود شعبان عبد الباقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8565 ورقم قيد 46247    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة خلف مركز شباب جرزا
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326 - محمد سيد مبارك عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8566 

ورقم قيد 46248    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة الشرفا

327 - هدير حجاج علي عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8569 ورقم قيد 46249    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الزي العسكري, بجهة محافظة الجيزة ابو 

صير

328 - سحر فاضل حسن احمد المزارقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8576 ورقم قيد 46250    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

329 - محمد فرحان ابراهيم عجمى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8579 ورقم قيد 46251    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله و توريد 

اجهزه الحاسب, بجهة محافظة الجيزة 5 شارع طرادي النيل

330 - محمد رافت حسن مدنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8580 

ورقم قيد 46252    محل رئيسى  عن ثلجه تجميد, بجهة محافظة الجيزة كفر زهران المرازيق

331 - حنان محمد خطاب مراد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8582 

ورقم قيد 46253    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة الجيزة الخصاص

332 - حازم صفوت دردير ابو الليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8583 ورقم قيد 46254    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص االلزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات

333 - نوره عيد يونان عبد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8584 ورقم قيد 46255    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة منى المير

334 - هشام سيد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8586 

ورقم قيد 46256    محل رئيسى  عن تربيه و تسمين دواجن, بجهة محافظة الجيزة المريوطيه سقاره بجوار 

بنزينه التعاون

335 - هشام اشرف سيد محمد عزام تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8587 ورقم قيد 46257    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة 5 ش ستوديو وسام الشوبك 

الغربي

336 - محمود احمد سجيع علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8590 

ورقم قيد 46258    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش سوق المدينه

337 - احمد صلح طه محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8592 

ورقم قيد 46260    محل رئيسى  عن محل لتجاره الدوات المنزليه, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش مساكن 

سوق الخميس

338 - اميمه عبد العزيز محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8593 ورقم قيد 46261    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة ابو صير
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339 - محمد محمد عبدالحميد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8624 ورقم قيد 38058    محل فرعى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريدات اجهزه الحاسب اللى 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة القوازبنشاط مكتب توريدات عموميه

340 - اسعد شعبان حسن ابو النور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8597 ورقم قيد 46262    محل رئيسى  عن تجاره خضار وفاكهه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة المرازيق

341 - ايمن علي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8598 

ورقم قيد 46263    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه منى جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي

342 - عبدالمنعم عبده محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8601 ورقم قيد 46264    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش النيل السعيد

343 - امين رسمى امين حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8602 

ورقم قيد 46265    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة الشرفا

344 - حمديه محمد رأفت حمدى على تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8603 ورقم قيد 46266    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة بدسا

345 - شهاب تامر محمد رضا عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8605 ورقم قيد 46267    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش الدكمى ابو رجوان القبلى

346 - عمرو شعبان محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8606 

ورقم قيد 46268    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش النزهه

347 - ابراهيم ابو السعود ابو الفتوح الكلوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 8607 ورقم قيد 46269    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مياه غازيه, بجهة محافظة الجيزة الجمله

348 - شريف ماهر كمال نجيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8610 

ورقم قيد 46270    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمالى و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة مزغونه

349 - على عبدالفتاح مدبولى احمد خفاجه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 8613 ورقم قيد 46271    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة السهران امام التأمين الصحى

350 - محمد ابراهيم احمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8615 

ورقم قيد 46272    محل رئيسى  عن اعمال اللومنيوم والزجاج والحديد والكلدينج, بجهة محافظة الجيزة منيل 

السلطان

351 - حميده رشاد احمد الجيزاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8621 ورقم قيد 46273    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا الحاسب اللى وتوريد البعماله, 

بجهة محافظة الجيزة دهشور
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352 - احمد سمير احمد محمد البدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8627 ورقم قيد 46275    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش المير منزل رقم 9

353 - محمود عبد الفتاح محمود عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 8634 ورقم قيد 46276    محل رئيسى  عن تجاره زيوت وفلتر, بجهة محافظة الجيزة العزيزيه بجوار 

مسجد السنوسى

354 - سيد حجاج سيد عكاشه عبد النبى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8635 ورقم قيد 46277    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة بجوار حسين عمران سقاره

355 - احمد عبد الفتاح عوض تركى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8636 ورقم قيد 46278    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة العزيزيه كوبرى السيسى

356 - حمدان عبد الغفار محمود ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8637 ورقم قيد 46279    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

357 - محمد محمد حماده عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8641 

ورقم قيد 46280    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الجيزة عرب العيايده

358 - احمد عامر عبدالفتاح عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8642 ورقم قيد 46281    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة مسجد المعز كفر عمار

359 - عبدالرحمن محمد عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8643 ورقم قيد 46282    محل رئيسى  عن مكتب اداره محاجر, بجهة محافظة الجيزة 2ش ابن الرشيد

360 - محمد رجب طلب عطا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8644 

ورقم قيد 46283    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات واستيراد فيماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من 

المجموعه 6و خدمات بتروليه ) مازوت( وفيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله ., بجهة محافظة 

الجيزة صول

361 - محمد فوزى عبد المندوه سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8648 ورقم قيد 46286    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة البرمبل  نزله ترجم

362 - محمد حسن عبد الكريم عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8649 ورقم قيد 46287    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

363 - محمد ابراهيم عبد المجيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8650 ورقم قيد 46288    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة خلف كارته اطفيح

364 - الفت فؤاد يوسف عمران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8652 

ورقم قيد 46289    محل رئيسى  عن بيع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة شارع يوسف السباعي من ش المطحن
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365 - نجلء عبدالوهاب عبد الغفار مليجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8653 ورقم قيد 46290    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

366 - اسلم جمال عبد المعبود امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8654 ورقم قيد 46291    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة كفر عمار علي الطريق 

السريع

367 - جمعه احمد مرعى عبد الراضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8655 ورقم قيد 46292    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد 

العماله, بجهة محافظة الجيزة كفر عمار ش الجامع

368 - جمعه عبدالحكيم نادي عبد الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8656 ورقم قيد 46293    محل رئيسى  عن مكتب توريد و توزيع العلف و المركزات و الضافات و 

الحبوب و المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة المسانده

369 - ادريس فتحى بدر محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8658 

ورقم قيد 46294    محل رئيسى  عن تصنيع الومينتال استلس لدى الغير, بجهة محافظة الجيزة ش المزلقان القديم 

منى المير

370 - نجلء جمعه سيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8659 

ورقم قيد 46295    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

371 - محمد عصام كامل بشير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8660 

ورقم قيد 46296    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عموميه ومواد بناء فيما عدا توريد العماله 

و توريد اجهزه الحاسب, بجهة محافظة الجيزة الجزيره الشقراء

372 - اشرف سعيد ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8662 

ورقم قيد 46297    محل رئيسى  عن بيع خضروات, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

373 - نصره عبدالفتاح عبدالكريم عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8663 ورقم قيد 46298    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة 

الجيزة عرب منشاه سليمان بجوار مجمع المدارس

374 - زينه سعيد شعبان مدكور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8664 

ورقم قيد 46299    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة مركز اطفيح

375 - عبد الكريم محمد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8665 ورقم قيد 46300    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب منشاه سليمان

376 - سعد نجيد سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8667 

ورقم قيد 46301    محل رئيسى  عن بيع علف, بجهة محافظة الجيزة كفر عمار

377 - محمد شعيب عبد الفضيل المزارقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8669 ورقم قيد 46302    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
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378 - احمد نادى محمود عطوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8671 

ورقم قيد 46303    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة صول

379 - احمد منصور زايد ناصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8673 

ورقم قيد 46304    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلي

380 - محمد عبد اللطيف طه عبد المندوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8674 ورقم قيد 46305    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة صول

381 - محمود عبد العظيم محمد بشير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8676 ورقم قيد 46306    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلى, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

382 - محمود طه محمود محمد عيشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8679 ورقم قيد 46307    محل رئيسى  عن محل المنظفات, بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات ام خنان

383 - محمد احمد عبدا سليمان خضر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8683 ورقم قيد 46308    محل رئيسى  عن مكتب اداره المحاجر والتوريدات العموميه فيما عدا توريد 

اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد جمعه القمبشاوى طريق المعديه

384 - محمد علءالدين عبد العزيز يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8684 ورقم قيد 46309    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة ش الجيش بجوار الرعايه 

الصحيه

385 - محمد على اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8688 

ورقم قيد 46310    محل رئيسى  عن شادر خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة صول

386 - رضا الحسيني احمدي سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8690 ورقم قيد 46311    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة مزغونه القبلي

387 - كريم عبدالناصر ابراهيم بيومى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8693 ورقم قيد 46313    محل رئيسى  عن توريدات فنادق و مطاعم, بجهة محافظة الجيزة ابوصير

388 - محمد على فاروق عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8697 ورقم قيد 46314    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء و مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة 

الشوبك الشرقى

389 - محمد على يوسف عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8699 ورقم قيد 46316    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة مزغونه

390 - احمد مبروك فايد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8704 

ورقم قيد 46317    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة ش الوحدة الصحية الدناوية
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391 - بوسى محمد عتريس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8707 

ورقم قيد 46319    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة كفر طرخان

392 - احمد فؤاد خميس محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8709 

ورقم قيد 46320    محل رئيسى  عن تجاره موبيليا و منتجات خشبيه, بجهة محافظة الجيزة الكدايه

393 - محمد سلمان محمد اسبتان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8711 

ورقم قيد 46322    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الشرفا

394 - حازم محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8712 

ورقم قيد 46323    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة ش ترعه الحاجر عرب الشرفا

395 - عبدا احمد فرج الدالي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8715 

ورقم قيد 46324    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع المستلزمات الطبيه )دون الدويه(, بجهة محافظة الجيزة 

دهشور

396 - سيد علي عبد الحفيظ علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8716 

ورقم قيد 46325    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة نزله عليان

397 - عنتر عربى ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8717 

ورقم قيد 46326    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتسمين, بجهة محافظة الجيزة ميت رهينة

398 - عمرو محمود محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8718 ورقم قيد 46327    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة نزله عليان

399 - احمد صادق محمد حسين الجمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8719 ورقم قيد 46328    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة ش دمنهور خلف سعيد جمعه

400 - السيد ناجح السيد محمد العطار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8720 ورقم قيد 46329    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش المدرسة العدادية

401 - مجد صلح مجد صادق بكار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8725 ورقم قيد 46330    محل رئيسى  عن بيع الجهزة الكهربائية فيما عدا الحاسب اللى, بجهة محافظة 

الجيزة عرب الصبايحة

402 - محمد عدلى عيد محمد ) العدلى للمقاولت و التوريدات ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 8726 ورقم قيد 46331    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا 

توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة الكدايه

403 - احمد محسن شوقى عفيفى ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8730 ورقم قيد 46332    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور
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404 - احمد محمد عوض محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 8731 ورقم قيد 46333    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور

405 - رجب شريف رجب محمد ابواسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 8735 ورقم قيد 46334    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه, بجهة محافظة الجيزة ش اثار سقاره 

ميت رهينه

406 - احمد عمر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8739 

ورقم قيد 46335    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات

407 - مرفت على حامد عفيفى الهرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8742 ورقم قيد 46336    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة منى المير

408 - خالد جمال محمد محب الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8743 ورقم قيد 46337    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة الشرفا

409 - اسراء محمد حسين حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8746 

ورقم قيد 46338    محل رئيسى  عن ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة ش شكرى القواتلى

410 - رباب على وحيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8750 

ورقم قيد 46339    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة الشرفا

411 - ادهم مختار عبد المحسن عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 8754 ورقم قيد 46340    محل رئيسى  عن محل سرجه, بجهة محافظة الجيزة صول مدخل مسجد موسى

412 - منى محمد محمود حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8755 

ورقم قيد 46341    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

413 - اسلم مصطفى كامل محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8756 ورقم قيد 46342    محل رئيسى  عن كافتيريا بدون خدمات النترنت, بجهة محافظة الجيزة اسكر

414 - عبدا محمود احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8757 ورقم قيد 46343    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة خلف كارته اطفيح

415 - مختار عبد العزيز عبد اللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 8758 ورقم قيد 46344    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة البرمبل امام مكتب بريد البرمبل

416 - مسعود حنفى محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8759 

ورقم قيد 46345    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة عرب ابوساعد
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417 - حمدى محمد عبد الباسط محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8764 ورقم قيد 46346    محل رئيسى  عن ورشه ملبس, بجهة محافظة الجيزة بجوار مسجد جاويش الشوبك 

الغربى

418 - ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 8767 ورقم قيد 46347    محل رئيسى  عن بيع زجاج وقطاعات الوميتال, بجهة محافظة الجيزة بجوار 

مدرسة منى المير

419 - عيد جمعه سليم سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8768 ورقم 

قيد 46348    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه و اداره المحاجر, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار 

البحرية

420 - سعيد احمد عبد الجواد عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8770 ورقم قيد 46349    محل رئيسى  عن تجاره الخشاب, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

421 - ناهد عبد العليم محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8781 ورقم قيد 46350    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

422 - مسعد هلل عقبى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8783 ورقم قيد 46351    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش طراد النيل

423 - محمد سيد محمد حسين ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8789 ورقم قيد 46353    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه

424 - مليحه سلمه غانم سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8792 

ورقم قيد 46354    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبلية

425 - هشام خالد فتحى جبالى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8793 

ورقم قيد 46355    محل رئيسى  عن بيع عدد يدويه, بجهة محافظة الجيزة مدخل الشيخ عتمان

426 - وسيله خليل عبدالباقى نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8794 ورقم قيد 46356    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة منية الرقة

427 - سالم سليمان منصور سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8795 ورقم قيد 46357    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وتوريد 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الجيزة نجوع العرب

428 - هانى سيد رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8796 

ورقم قيد 46358    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة خلف التأمين الصحى

429 - هناء سليمان خميس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8797 ورقم قيد 46359    محل رئيسى  عن مقر اداره لعمال وخدمات النظافه واعمال زراعات وتنسيق 

الحدائق وتوريدات ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة المسانده
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430 - عماد محمد محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8798 

ورقم قيد 46360    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

431 - مصطفى عمر محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8800 ورقم قيد 46361    محل رئيسى  عن مكتب توريدات منظفات وورقيات نظافه, بجهة محافظة الجيزة ش 

النيل السعيد

432 - نجلء عبدالحميد جعفر اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8804 ورقم قيد 46362    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة الدناوية

433 - ياسر عبد المقصود فتحي عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 8805 ورقم قيد 46363    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد ابو لبنه ميت 

رهينه

434 - اسامه صابر مرعى سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8807 ورقم قيد 46364    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة مركز اطفيح

435 - سعيد شعبان ادريس خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8813 ورقم قيد 46365    محل رئيسى  عن ورشه صناعه اثاث ومنتجات خشبيه, بجهة محافظة الجيزة العزبه

436 - تريزه عيسى عزيز سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8814 

ورقم قيد 46366    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

437 - عايده اسعد السيد عقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8815 

ورقم قيد 46367    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الجيزة ش النيل السعيد

438 - محمود على سلومه عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8816 ورقم قيد 46368    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الجيزة ش البستان

439 - مصطفى كمال عكاشه عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8818 ورقم قيد 46369    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ونقل بضائع فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة 

الشوبك الشرقى

440 - يسرى حسين كمال كريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8819 

ورقم قيد 46370    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال وخدمات بيئية فى مجال النظافة بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة البليدة

441 - محمد سيد ابراهيم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8820 

ورقم قيد 46371    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الجيزة ش الساحه الشعبيه

442 - احمد محمد عبدالمحسن عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8822 ورقم قيد 46372    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلى, بجهة محافظة الجيزة الودى
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443 - محمود سيد محمود مرعي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8823 

ورقم قيد 46373    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة كفر الضبعي

444 - هوارى محمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8824 

ورقم قيد 46374    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة كفر الضبعى

445 - فوزيه سيد عبدالجليل عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8826 ورقم قيد 46375    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ومعرض موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش الخولى 

متفرع من ش الدير طموه منيل شيحه

446 - سعيد صالح احمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8829 ورقم قيد 46376    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش الغرباوى من ش 

البستان العزبه الغريبه

447 - عيد جوده محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8830 

ورقم قيد 46377    محل رئيسى  عن بيع خراطيم, بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

448 - محمد شبل عبد الكامل امبابي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8834 ورقم قيد 46378    محل رئيسى  عن مكتب توريد الحاصلت الزراعيه و استصلح وزراعه الراضي, 

بجهة محافظة الجيزة كفر الرفاعي

449 - ايمن رجب امين علم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8835 ورقم 

قيد 46379    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة الجيزة التوستراد عرب ابو ساعد

450 - بدر احمد فرغل عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8842 

ورقم قيد 46380    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد الحاسب اللى وتوريد العماله, 

بجهة محافظة الجيزة برويش

451 - مروه محمد احمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8846 ورقم قيد 46381    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة ش ابو السعد من الطريق 11

452 - محمد ممدوح قرنى السيد هندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8847 ورقم قيد 46382    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة ش 

ابو جبه

453 - عبد الرحمن احمد سعد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 8848 ورقم قيد 46383    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش عباس عناني

454 - حسن محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8849 

ورقم قيد 46384    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

455 - عمرو نزيه جمعه عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8850 

ورقم قيد 46385    محل رئيسى  عن محل خضار و فاكهه, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور
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456 - رضا عبدالظاهر سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8851 ورقم قيد 46386    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة الجيزة منشاه فاضل

457 - محمود السيد عبد التواب محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 8854 ورقم قيد 46387    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة ش 

عمرو بن العاص

458 - محمد بيومي علي بدوي سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8855 ورقم قيد 46388    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة العزيزيه طريق 

الرشاح من ش الوحده الصحيه

459 - شريف عبدالتواب محمد عزب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8857 ورقم قيد 46389    محل رئيسى  عن معرض تجاره سيارات, بجهة محافظة الجيزة بجوار مكتب البريد 

الطرفايه

460 - محمد اسماعيل حامد سنهابي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8858 ورقم قيد 46390    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي, بجهة محافظة الجيزة كوبري السيسي العزيزيه

461 - سمير على شعبان دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8859 ورقم قيد 46391    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا توريدات الحاسب اللى 

وتوريد العماله, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

462 - محمود سيد جنيدى راشد عبدة تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8860 ورقم قيد 46392    محل رئيسى  عن محل تصنيع الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 1 ش البحر

463 - محمد اسماعيل حمزه احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8864 ورقم قيد 46393    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة قريه عزبه كساب شارع 

الجبانه بجوار مزرعه عبد المنعم عبيد

464 - حسن محمد حسن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8866 

ورقم قيد 46394    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره وايجار السيارات, بجهة محافظة الجيزة طريق الجديد بجوار 

مسجد الستقامه اشوبك الغربى

465 - حمدى ابوسريع عبدالحميد سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8868 ورقم قيد 46396    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و 

توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة الشرفا

466 - مؤمن رجب محمد عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8900 ورقم قيد 31129    محل فرعى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

467 - خليل محمد محمود خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8870 

ورقم قيد 46397    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلي, بجهة محافظة الجيزة عزبه السلم

468 - نوال طه حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8872 ورقم 

قيد 46398    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الصالحيه
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469 - انطونيوس مكرم سليم زكي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8873 ورقم قيد 46399    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

470 - تامر فتحى محمود عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8875 ورقم قيد 46400    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الكريمات جمعيه مكه

471 - مصلح  جمال خميس محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8879 ورقم قيد 46401    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الودى الودى

472 - رشا احمد شلبى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8881 

ورقم قيد 46402    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيماعدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة ش المعهد الدينى 

منشاه دهشور

473 - سالم حسن ابراهيم زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8882 

ورقم قيد 46403    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه

474 - نجوى عبد الحميد سالم عوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8886 ورقم قيد 46404    محل رئيسى  عن تربيه ماشيه, بجهة محافظة الجيزة خلف مدرسه بيرس عرب النعام

475 - كريم رمضان قطب محمد العبيط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8887 ورقم قيد 46405    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة الجيزة طريق سقاره ابو 

صير الشرقى

476 - مصطفى عبدالوهاب امين سيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 8888 ورقم قيد 46406    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة سوق 

الخميس بجوار مكتب البريد ام خنان

477 - عبدالحكيم زينهم عبدالحكيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 8890 ورقم قيد 46407    محل رئيسى  عن محل العطاره, بجهة محافظة الجيزة 23 يوليو بجوار مكتب 

العمل

478 - سيد محمد محمد شعبان وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8893 ورقم قيد 46408    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش الثريه ميت رهينه

479 - عصام محمد حبيب المهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8894 ورقم قيد 46409    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط 

الزراعى

480 - محمد سيد عباس امام ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8895 ورقم قيد 46410    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة الشرفا

481 - محمود لطفى ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8898 ورقم قيد 46411    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا توريد اجهزه الحاسب 

اللى و توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة الدناويه
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482 - محمد سيد عبدالنبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8906 

ورقم قيد 46412    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عزبه حسن بك المتانيا

483 - اميره سيد مرسى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8907 

ورقم قيد 46413    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش سوق مكرم عبيد العزيزيه

484 - رامز مرسى مرسى البدرشينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8908 ورقم قيد 46414    محل رئيسى  عن توريدات كتاكيت و مستلزمات مزارع, بجهة محافظة الجيزة سقاره 

بجوار مسجد السيوفى

485 - حجاج رمضان حسن على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8914 ورقم قيد 46416    محل رئيسى  عن ورشه اخشاب, بجهة محافظة الجيزة بمها

486 - زينب مبروك كمال زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8918 

ورقم قيد 46417    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه و طبيه فيما عدا توريد اجهزه الحاسب اللى و 

توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة ش اثار سقاره

487 - محمود تونسى بركات امام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8919 

ورقم قيد 46418    محل رئيسى  عن توريد خدمات نظافه, بجهة محافظة الجيزة ش النزهه

488 - على حشمت عزيز مؤمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8924 

ورقم قيد 46419    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش منى المير

489 - احمد يوسف محمود احمد على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8925 ورقم قيد 46420    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة منيه الرقه

490 - جرجس فكتور عزيز جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8926 ورقم قيد 46421    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة جسر المنوات

491 - فاروق شوقى حسانين عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8927 ورقم قيد 46422    محل رئيسى  عن بيع وتجاره السمنت والتوريد العموميه, بجهة محافظة الجيزة ش 

العزبه ىالشوبك الغربى

492 - عادل عبد الراضى يوسف محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8928 ورقم قيد 46423    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش جسر المنوات

493 - ايمان عبدا سعد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8929 

ورقم قيد 46424    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصولف على التراخيص اللزمه من 

جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة عرب الساحه

494 - محمد احمد الرفاعى فريد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 8949 ورقم قيد 8774    محل فرعى  عن مطعم مأكولت بحريه, بجهة محافظة الجيزة اول شارع الجيش
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495 - ايهاب عبد الوهاب توفيق عسقلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 8930 ورقم قيد 46425    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن الخطاب

496 - حسام محمود احمد عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8931 ورقم قيد 46426    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

497 - حسن صلح سيد شرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8933 

ورقم قيد 46427    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عباس العنانى

498 - عويس حجازى عبدا حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8934 ورقم قيد 46428    محل رئيسى  عن معرض اجهزه كهربائيه فيماعدا الحاسب اللى, بجهة محافظة 

الجيزة وسط البلد الدناويه

499 - احمد سيد محمد احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8940 ورقم قيد 46429    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

500 - صابرين فاروق عباس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8941 ورقم قيد 46430    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

501 - اسلم محمد بيومى سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8942 

ورقم قيد 46431    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه

502 - محمد اسامه راتب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8943 

ورقم قيد 46432    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة محافظة الجيزة ش عرب الساحه

503 - محمد على عبد النعيم عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8952 

ورقم قيد 46433    محل رئيسى  عن كافيه دون انترنت, بجهة محافظة الجيزة 56ش الحربى الصف البلد

504 - جمال محمود عبدا موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8953 ورقم قيد 46434    محل رئيسى  عن تربيه دواجن, بجهة محافظة الجيزة الكريمات

505 - سعد محروس تادرس برغوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8956 ورقم قيد 46435    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان القبلى

506 - وليد عيد درويش احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8964 

ورقم قيد 46437    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

507 - حسين صلح هاشم حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8968 

ورقم قيد 46438    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى
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508 - روناء عبد العزيز محمود احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 8971 ورقم قيد 46439    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ محمد 

الغزالى

509 - محمد محمد احمد هيبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8972 

ورقم قيد 46440    محل رئيسى  عن توريد وتعبئه العلف, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى بجوار مصنع 

المياه

510 - نوره عزت كامل عبد المولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8973 ورقم قيد 46441    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة عزيز شحاته بجوار السكه 

الحديد سقاره

511 - احمد مصطفى احمد محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8974 ورقم قيد 46442    محل رئيسى  عن محل بيع اخشاب, بجهة محافظة الجيزة ش محمد عبدالكريم 

المتناوى امام قاعه السرايا

512 - حجاج محمود محمود ابراهيم فايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8975 ورقم قيد 46443    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه توريد وتركيب الكلدينج, بجهة محافظة 

الجيزة ش مسجد عباد الرحمن سقاره

513 - خالد فضل محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8977 ورقم قيد 46444    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و 

توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

514 - محمود احمد محمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8979 

ورقم قيد 46445    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة اسكر

515 - حمدى ابوبكر خليل منظور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8989 ورقم قيد 46446    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة بجوار مدخل القبابات القبلى

516 - محمود عبدالرازق محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8994 ورقم قيد 46447    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة كفر عمار

517 - كريم رجب امبابى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8997 ورقم قيد 46448    محل رئيسى  عن تجاره اثاث معدنى, بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح ميت رهينه

518 - احمد شعبان جلل عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 8999 

ورقم قيد 46449    محل رئيسى  عن كافتيريا دون النترنت, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عمرو بن العاص

519 - هيثم ماهر جمعه عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9003 ورقم قيد 46450    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة زاويه ابوسويلم

520 - اسلم عادل عبدالحليم صادق) عادل للمقاولت العموميه ( تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 9006 ورقم قيد 46451    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

الجيزة ش عمرو بن العاص عرب الحصار
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521 - محمد هاشم حسين عجمى الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 9007 ورقم قيد 46452    محل رئيسى  عن تجاره بويات, بجهة محافظة الجيزة ش الجيش منشأه دهشور

522 - خضره شعبان حسن على تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9011 

ورقم قيد 46453    محل رئيسى  عن محل حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة ش الوحده بالمتانيا بجوار 

مزلقان السكه الحديد

523 - محمد عبد العظيم عبد الواحد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 9013 ورقم قيد 46454    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ميت رهينه

524 - احمد عاشور ايوب رجب ايوب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9014 ورقم قيد 46455    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الحبوب والعلف, بجهة محافظة الجيزة طريق 

المريوطيه الشرقى ميت رهينه

525 - يوسف لبيب عبدالملك سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9022 ورقم قيد 46456    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

526 - احمد رضا احمد عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9023 

ورقم قيد 46457    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة مزغونه

527 - احمد صلح سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9024 

ورقم قيد 46458    محل رئيسى  عن تجاره و صيانه الجهزه الكهربائيه و المحمول فيماعدا اجهزه الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

528 - فاطمه سيد قرنى سلمه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9026 

ورقم قيد 46459    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

529 - محمد بدوى محمد محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9027 ورقم قيد 46460    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

530 - حنان عيد عبدالرحمن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9028 ورقم قيد 46461    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة اطفيح

531 - بلل محمد محمد نعمان الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9031 ورقم قيد 46462    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا توريد اجهزه الحاسب 

اللى و توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة البرمبل

532 - قرنى ثابت عبده عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9032 ورقم قيد 46463    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و 

توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة كفر الرفاعى

533 - عادل عبدالحكيم عبدالعظيم رجب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9033 ورقم قيد 46464    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا توريد اجهزه الحاسب 

اللى و توريد العماله, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى
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534 - تامر عيد سيد دخيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9036 ورقم 

قيد 46465    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى حلبه و تسمين, بجهة محافظة الجيزة البليده شرق العياط

535 - اسلم محمد عبدالسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9043 ورقم قيد 46466    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد الملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة 

الجيزة شارع عباس عنانى

536 - رضا فرغل محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9044 ورقم قيد 46467    محل رئيسى  عن صوب زراعيه و انتاج الخضار, بجهة محافظة الجيزة برنشت

537 - مصطفي فرج عبدالسميع  سيد البصيلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9045 ورقم قيد 46468    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الجيزة 

ش عاشور الرقيق ميت رهينه

538 - اسلم احمد عبدالعظيم عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9046 ورقم قيد 46469    محل رئيسى  عن تجاره و تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة مسجد موسى

539 - عبدالتواب محمد محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9047 ورقم قيد 46470    محل رئيسى  عن صوب زراعيه لنتاج الخضار, بجهة محافظة الجيزة داخل زمام 

كفر حميد

540 - ايمان عبدالسميع عبدالغنى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9051 ورقم قيد 46471    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة المنيا

541 - مصطفى احمد سليمان عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9054 ورقم قيد 46472    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة ابوصير

542 - احمد جمعه عباس نظير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9055 

ورقم قيد 46473    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش عمروبن العاص بجوار صيدليه 

دكتور محمد

543 - سمير قدرى عبدالنبى ابوالعل حمزه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9056 ورقم قيد 46474    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى, بجهة محافظة الجيزة سقاره

544 - مصطفى محمود السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9057 ورقم قيد 46475    محل رئيسى  عن توريد مواد محجريه, بجهة محافظة الجيزة 5ش جمال عبدالناصر
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فروع الفراد

1 - بدر رجب عبدالمنعم قطب  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   8115 ورقم قيد   37175  محل فرعى  

عن مخبز افرنجي وحلويات  بجهة محافظة الجيزة ش النيل السعيد اخر شارع مصر اسيوط

2 - ابراهيم شديد حسين  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   8260 ورقم قيد   3878  محل فرعى  عن تعديل 

النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى  بجهة 

محافظة الجيزة ابو رجوان البحرى

3 - بدر رجب عبد المنعم قطب  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   8297 ورقم قيد   37175  محل فرعى  

عن مخبز افرنجي وحلويات  بجهة محافظة الجيزة شارع مصر اسيوط البطى بملك رحاب فضل شعيب عبد العزيز

4 - شعبان سلمه حسن احمد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   8269 ورقم قيد   37924  محل فرعى  عن 

مصنع ملبس جاهزة فيما عدا الزي العسكري  بجهة محافظة الجيزة مسجد الصفا و المروه

5 - رمضان عبد الجليل رمضان عبد الجليل  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   8454 ورقم قيد   44506  

محل فرعى  عن مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري الداخلي و 

الخارجي  بجهة محافظة الجيزة ش مسجد سعدان

6 - احمد فاروق درويش مصطفى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   8534 ورقم قيد   43305  محل فرعى  

عن مزرعه مواشى  بجهة محافظة الجيزة بجوار مسجد البقلى بنشاط بيع حدايد

7 - ايمن سعد الدين حسن احمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8552 ورقم قيد   13019  محل فرعى  

عن ورشه نجاره  بجهة محافظة الجيزة بجوار ملعب ابو حمده ابو رجوان القبلى

8 - صابر سيد ابراهيم فضل  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8589 ورقم قيد   23674  محل فرعى  عن 

مكتب نقل عمال وتاجير سيارات للغير  بجهة محافظة الجيزة الدور الرابع شقه 3 مكتب 221 الحى الثالث المحور 

المركزى

9 - مسلم عبد البديع عبد العظيم صالح  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8568 ورقم قيد   46193  محل 

فرعى  عن مزرعه تسمين مواشى  بجهة محافظة الجيزة ابو رجوان البحرى

10 - عمرو نور السعيد رفاعى  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8617 ورقم قيد   17640  محل فرعى  

عن مكتب خدمات ليموزين وتاجير لحسابى وحساب الغير  بجهة محافظة الجيزة 3 ش حسن ابوسليمان  بنشاط بيع 

قطع غيار وصيانة سيارات

11 - محمد محمد عبدالحميد سيد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8624 ورقم قيد   38058  محل فرعى  

عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريدات اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة 

القوازبنشاط مكتب توريدات عموميه

12 - سحر عادل عبدالقوى منصور  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   8745 ورقم قيد   42552  محل 

فرعى  عن بيع مصوغات ذهبيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من مصلحه الموازين و الدمغه  بجهة محافظة 

الجيزة الموافقة على افتتاح فرع بنشاط بيع اجهزة كهربائية وموتسيكلت وتكاتك وترسكلت مستعملة وموبايلت 

بالعنوان القطورى بجوار جامع القناوى الكبير

13 - هاشم احمد ابراهيم الدسوقى حسن  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   8737 ورقم قيد   43416  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح تجاره خضار و فاكهه  بجهة محافظة الجيزة منشأة دهشور

14 - عاصم احمد ميهوب عيد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8913 ورقم قيد   28095  محل فرعى  عن 

مكتبه  بجهة محافظة الجيزة ش الجيش الديسمى الصف الجيزه مكتبه عاصم

15 - مؤمن رجب محمد عبد الواحد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   8900 ورقم قيد   31129  محل 

فرعى  عن توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة زاويه دهشور

16 - محمد احمد الرفاعى فريد عبد الحليم  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8949 ورقم قيد   8774  محل 

فرعى  عن مطعم مأكولت بحريه  بجهة محافظة الجيزة اول شارع الجيش

17 - جمال فرغل عبد ا فرغل  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8981 ورقم قيد   28114  محل فرعى  

عن استشارات اداريه وتوريد وتنظيف التنكات وتوريد مستلزمات المصانع  بجهة محافظة الجيزة المركز التجارى 

الحديث محو الكفراوى
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18 - محمود محمد حسني احمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9018 ورقم قيد   9971  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط ليصبح مزرعة مواشى تسمين وحلب  بجهة محافظة الجيزة الرقه القبليه بنشاط مزرعة دواجن

19 - محمد عبدالعزيز عيد محفوظ  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9009 ورقم قيد   26805  محل فرعى  

عن مزرعه دواجن  بجهة محافظة الجيزة العطيات بجوار مدرسه العطيات البتدائيه

20 - محمد سيد سالم شحاته  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   8993 ورقم قيد   31165  محل فرعى  عن 

تصنيع وتكسير وتعبئه المواد المحجريه ) تكسير رخام الكوارتز (  بجهة محافظة الجيزة عرب ابو ساعد بجوار مطحن 

ابو ساعد

21 - عبد الغنى عكاشه عبد الغنى محمد عبد الفضيل  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9005 ورقم قيد   

35551  محل فرعى  عن مصنع جرانيت ورخام  بجهة محافظة الجيزة ش محطه كهرباء التبين 500 بجوار دبليواند 

ام لسبك المعادن التوستراد

22 - محسن محمد ابراهيم محمد شاهين  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   9053 ورقم قيد   22906  محل 

فرعى  عن مكتب استيراد وتصدير خضار وفاكه  فيما عداالفقره 36 من المجموعه 19 والمجموعه 6  بجهة محافظة 

الجيزة الموافقة على افتتاح فرع بالعنوان التالى / فوق فندق ريجنسى ش الشمس ميدان الرماية الهرم بنشاط مطعم 

ومقهى دون النترنت
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قيود الشركات

1 - ايمن احمد عزيز الدين وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

7898 ورقم قيد  45954    مركز عام  عن مقاولت عامه  بجهة محافظة الجيزة شارع الجمهورية

2 - نجاه عبدالفتاح السيد منسى و شريكتها شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    7958 ورقم قيد  45976    مركز عام  عن توريدات عموميه فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و 

توريد العماله  بجهة محافظة الجيزة سقاره بجوار مسجد الشعراوى

3 - محمد عطية شلقانى عطية وشركاة شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    7961 ورقم قيد  45978    مركز عام  عن مقاولت عامة وتوريد مواد البناء  بجهة محافظة الجيزة 

البرمبل

4 - على احمد محمود محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    8091 ورقم قيد  46038    مركز عام  عن مقاولت عموميه واعمال مساحه وتوريدات عموميه فيما 

عدا اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة الطرفايه

5 - نصر حسين عبدالوهاب حسين وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    8150 ورقم قيد  46064    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية  بجهة محافظة الجيزة 

طريق المريوطية سقارة السياحى سقارة

6 - محيى الدين كمال عبدالرحمن وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    8258 ورقم قيد  46108    مركز عام  عن مقاولت عامة وبناء وتشيد واستثمار عقارى  بجهة 

محافظة الجيزة ابوصير

7 - احمد عصمت سالم و اسماء عبدالكريم عبد المنصف للمقاولت شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   16-08-2022 برقم ايداع    8452 ورقم قيد  46192    مركز عام  عن المقاولت العموميه  بجهة 

محافظة الجيزة ش الصهاريج العطف

8 - احمد عبدالحميد عبدالعال حسين وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

برقم ايداع    8460 ورقم قيد  46196    مركز عام  عن مخبز بلدى الى  بجهة محافظة الجيزة العزيزية

9 - سيد محمود احمد للمقاولت العموميه والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    8591 ورقم قيد  46259    مركز عام  عن القيام بجميع اعمال المقاولت 

العموميه والمتخصصه والتوريدات فيما عدا توريدات اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة 

البرمبل

10 - حمزه رشاد حمزه وشريكه  محمود رشاد حمزه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    8622 ورقم قيد  46274    مركز عام  عن انشاء وتشغيل مزارع لنتاج البيض 

وتربية وتسمين الدواجن واستيراد اللت ومعدات المزارع بجميع انواعها واستيراد خامات العلف ولوازم 

المزارع عموما  بجهة محافظة الجيزة خارج زمام جرزا

11 - احمد ابو بكر احمد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    8645 ورقم قيد  46284    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه فيما عدا اجهزه 

الحاسب اللى وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة البرمبل

12 - على شعبان احمد على و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    8647 ورقم قيد  46285    مركز عام  عن المقاولت العامه و التوريدات فيماعدا توريد اجهزه 

الحاسب اللى و توريد العماله  بجهة محافظة الجيزة البرمبل

13 - ممدوح صلح عبد الونيس سعيد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    8698 ورقم قيد  46315    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا اجهزه الحاسب 

اللى وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

14 - على حسين حامد حسين وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    8706 ورقم قيد  46318    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا توريد العمالة 

وتوريد الحاسب اللى  بجهة محافظة الجيزة عرب الحصار القبلية
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15 - احمد عماد امام محمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

8784 ورقم قيد  46352    مركز عام  عن مكتب نقل عمال ورحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى  بجهة محافظة الجيزة زاوية دهشور

16 - اسلم محمد فتحى مامون وشركاه شركة  رأس مالها 210,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    8867 ورقم قيد  46395    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريدات وتركيبات ميكانيكيه فيما عدا 

توريد العماله واجهزه الحاسب اللى  بجهة محافظة الجيزة الكريمات

17 - محمد قياتى محمد خليفه وشركاه شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    8909 ورقم قيد  46415    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عد توريدات اجهزه 

الحاسب اللى وتوريد العماله  بجهة محافظة الجيزة البرمبل

18 - محسن محمد عاشور وشركاه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

8958 ورقم قيد  46436    مركز عام  عن التصدير  بجهة محافظة الجيزة البعديه البحريه العزيزيه

19 - محمد محمد معوض وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

9060 ورقم قيد  46476    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة الشوبك الشرقى

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمود على حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7928 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع  824 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

2 - سيد هاشم احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8655 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع  452 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

3 - ثابت عزت ناروز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12478 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع  5977 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

4 - رجب رمضان محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17442 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع  3262 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

5 - ابراهيم فتحى ابراهيم شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   25283 قيد فى 07-08-2018 برقم ايداع  3789 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

6 - احمد خالد يسن حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   32483 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  1766 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

7 - محمود ابراهيم بشير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41365 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  6738 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

8 - ابو بكر عبدالتواب محمد عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   41394 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  

6740 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

9 - رجب محمود دسوقى عامر البحيرى) مكتب البحيرى لقطع غيار الجهزه الكهربائيه (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   41632 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  10165 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب 

السجل ترك التجارة ومحو القيد

10 - جمال محمد طه عبد المندوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   43041 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  

1697 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

11 - محمد دياب احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   44478 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  4611 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

12 - احمد عبد التواب احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   45590 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

7085 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك تجاره

13 - احمد ابوالمكارم عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   6983 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع  614 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

14 - محمد زكى عباس صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   7136 قيد فى 10-08-2011 برقم ايداع  849 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

15 - محمد شحاته متولى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   9081 قيد فى 02-03-2014 برقم ايداع  232 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

16 - عبد العزيز محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10385 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع  

2041 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد للوفاه بوجب اعلم 

الشرعى للورثه رقم 2152 لسنه 2021

17 - جمال السيد ابو زيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12744 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع  2247 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النمشاط و محو القيد

18 - عبدا ناصر ابوالطيب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25634 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع  

4342 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

19 - كمال محمود ابراهيم حنفى القمبشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26031 قيد فى 21-10-2018 برقم 

ايداع  5158 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

20 - مصطفى احمد بدوى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33012 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع  

2604 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
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21 - على صلح ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   42484 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  600 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

22 - محمود على حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7928 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع  863 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد للوفاه بموجب اعلم شرعي للورثه رقم 

450 لسنه2020

23 - ابراهيم عبد العال محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20059 قيد فى 18-04-2017 برقم ايداع  

1772 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد نهائيا

24 - بدوى شادى احمد محمود شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24332 قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع  

2391 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد نهائيا

25 - امال عبدالوهاب محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   37256 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  

2452 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد وترك تجاره

26 - عبدالباسط محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   40166 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  

7810 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد نهائيا

27 - محمد زكى عباس صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   7136 قيد فى 15-06-2014 برقم ايداع  599 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد تجاره نهائيا

28 - مختار عبد الرازق محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   16067 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع  

1302 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد و ترك التجاره نهائيا

29 - حسين عثمان محمد احمد ) الشعابى للمقاولت العموميه والتوريدات (  تاجر فرد سبق قيده برقم   32717 

قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  2145 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد و 

ترك التجاره نهائيا

30 - رمضان عطيه عبدالمجيد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35056 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

5975 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

31 - محمود محمد عبد المقصود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   38368 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  

4527 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد و ترك تجاره

32 - خميس احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42774 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  1191 

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

33 - عمرو محمود حجازى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   18928 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع  

80 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

34 - فاطمه محمد عبد الرازق عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26611 قيد فى 04-12-2018 برقم 

ايداع  6136 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد وترك تجاره

35 - عدلى عبدالجيد عبدالباقى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   38989 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

5715 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد نهائيا

36 - سعيد عبدالعال حجازى عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   41101 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  

9338 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد نهائيا

37 - ابراهيم عويس حسين امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   41775 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

10407 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

38 - وحيد احمد محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   42201 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  98 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد نهائيا

39 - عمر عبدالوهاب عواد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   43439 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

2507 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك تجاره

40 - غالى منصور برسوم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   23647 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع  1390 

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

41 - حنان عبدالمنعم عبدا عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   27227 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  

392 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره
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42 - مني مجدي عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36071 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  244 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد وترك تجاره نهائيا

43 - محمد اسماعيل سعد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42719 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  1076 

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

44 - وليد عبد الشافي عبد العليم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   43572 قيد فى 07-03-2022 برقم 

ايداع  2808 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

45 - محمد وجدى فتحى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   44172 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  3985 

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

46 - كمال محمد عبدالعزيز عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   44397 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

4442 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

47 - محمد وجدى فتحى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   45342 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  6552 

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

48 - صبرى قرنى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   2794 قيد فى 14-01-2004 برقم ايداع  17 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

49 - محمد عيد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22594 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع  5573 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

50 - فاطمه سعد محمد عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   32980 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع  

2549 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

51 - احمد ابراهيم ليثي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35460 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  6716 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

52 - فاطمه ابوالسعود محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42778 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  1198 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

53 - صلح عبدالباقى محمد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43195 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

2054 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

54 - احمد محمد سيد ابوسريع  تاجر فرد سبق قيده برقم   43539 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  2755 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

55 - محمود احمد عبد الباقى عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44303 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  

4251 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

56 - محمد احمد محمود عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44332 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  

4313 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

57 - محمد رمضان محمد غياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   44369 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

4385 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

58 - ابراهيم محمود عبد الباقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   45162 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  

6131 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

59 - كاميليا عبد القوى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   45586 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

7074 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

60 - مصطفى عبداللطيف عبدالكريم عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   45652 قيد فى 2022-07-06 

برقم ايداع  7229 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

61 - نادر محمد الحفنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24138 قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع  2102 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد نهائيا

62 - ايمن سعد عبدالحميد عبدالمحسن عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38763 قيد فى 15-08-2021 برقم 

ايداع  5269 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد نهائيا

63 - صلح محمد الصادق حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   40949 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

9107 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل محو التقيد وترك التجاره
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64 - بدوى كامل صبره عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   44120 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  

3906 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

65 - مليحه سلمه غانم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   45620 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع  7158 

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

66 - احمد عبدالمنعم احمد السيد ابوا لعوف للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   15322 قيد فى 

17-01-2016 برقم ايداع  251 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

67 - كمال رزق ا كامل عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33708 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  3690 

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

68 - كريم فريد شرقاوى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   43667 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  3002 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

69 - محمد رجب سيد على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43838 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  

3365 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

70 - شربات محمد عبد ا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   9986 قيد فى 11-11-2014 برقم ايداع  1556 

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

71 - عبد الحميد عبد العال حسين سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   17382 قيد فى 21-08-2016 برقم ايداع  

3174 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك نشاط ومحو قيد للوفاه بموجب اعلم شرعى 

للورثه رقم 1614لسنه 2021

72 - ماهر محمد نصر عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27423 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  681 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

73 - محمود سيد عبد الرحيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29979 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع  

4592 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

74 - خضره على محمد شامخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   30256 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  5015 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

75 - احمد حمدي شكري محمد لبنه  تاجر فرد سبق قيده برقم   35854 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  

7411 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

76 - محمود كمال الدين على عثمان)المحمود لتجارة وتعبئة وتوزيع المواد الغذائيه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

38479 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  4731 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك 

التجارة ومحو القيد

77 - مصطفي يوسف عبدالوهاب عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   40241 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

7942 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

78 - محمد سليم على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   45490 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع  6859 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

79 - تامر محمود عبد الواحد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18547 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع  

4775 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

80 - محمد حسن احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   32159 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع  1256 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

81 - يسرى جمال عبدالحليم محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   39344 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

6364 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

82 - صابر احمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40125 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  7742 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

83 - مصطفى عبدالتواب محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40447 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

8316 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

84 - ساميه عباس محمود جويد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40992 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  9187 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
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85 - شعبان احمد مبروك حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18858 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع  5214 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

86 - محمد محمود مامون عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30564 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  

5484 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

87 - هانى رافت على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41917 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  10614 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

88 - محمود يوسف سليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   43408 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  2447 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

89 - عبدا محمد فهمي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   45250 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع  6330 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

90 - فايزه فراج اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3288 قيد فى 11-09-2004 برقم ايداع  616 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

91 - وليد فؤاد امين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   21585 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع  4066 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

92 - كرمه شحاته جرجس سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26393 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  5767 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

93 - بثينه عاطف محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   35867 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  7440 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

94 - هاشم رجب رزق عبود  تاجر فرد سبق قيده برقم   37823 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  3514 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

95 - احمد مسعد محمود شومان  تاجر فرد سبق قيده برقم   40358 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  8147 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد نهائيا

96 - محمد ابراهيم عبد المجيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   44118 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  

3904 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

97 - رجاء محمد عبد الرازق علي علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   45069 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع  5898 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

98 - محمد عبد النبى عويس عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   45837 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع  

7625 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

99 - نادى محمود زعفان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8129 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع  1204 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

100 - حامد محمد حامد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   15064 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع  8277 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

101 - عيد سيد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20529 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع  2521 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

102 - امانى عبدالسلم عبيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   26450 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  

5862 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

103 - محمد حسين ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34673 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

5291 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

104 - محمود قدرى محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41928 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

10630 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

105 - عبده عبد الرحمن حسنين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   7657 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع  

364 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

106 - خالد عبد العظيم محمد كفافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22777 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع  

117 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

Page 52 of 85 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

107 - ثابت احمد ثابت عبدالموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم   26370 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع  

5735 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

108 - ابراهيم عواد حامد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22845 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع  220 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

109 - حميده محمود عزب مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   27314 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع  530 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محوالقيد

110 - جمال محمود عبد ا موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38037 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  

3922 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

111 - صباح صلح حسين وادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   45441 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع  

6768 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد وترك تجاره

112 - محمد عباس عبدالنبى رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   45480 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع  

6847 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

113 - وائل سعد سالم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   10597 قيد فى 14-12-2014 برقم ايداع  2297 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

114 - توبه محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11147 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع  272 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

115 - محمد احمد عبد ا سليمان حضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   11988 قيد فى 22-03-2015 برقم ايداع  

1286 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

116 - ناصر عبدالحليم عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24306 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع  

2351 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

117 - مصطفى عبدالواحد جابر عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37775 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع  3413 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

118 - احمد ابراهيم فرج مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39346 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  6370 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

119 - مصطفي محمد صادق عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   39615 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  

6817 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

120 - مصلح جمال خميس محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43469 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2574 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

121 - محمد على محمود عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   45008 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع  

5753 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

122 - سعديه ابراهيم على دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26118 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع  

5313 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

123 - رنا صبرى انور ليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32208 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع  1318 

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

124 - محمود مصلح سيد احمد عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   41346 قيد فى 06-12-2021 برقم 

ايداع  9713 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

125 - محمد رمضان عتريس حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   41502 قيد فى 09-12-2021 برقم 

ايداع  9964 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

126 - سيد محمد محمد شعبان وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   44514 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  

4692 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد وترك التجاره

127 - مجدى سعد حديد يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم   17403 قيد فى 22-08-2016 برقم ايداع  3200 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

128 - محمود عبدالحميد حسن بيومى مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22838 قيد فى 11-01-2018 برقم 

ايداع  207 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد
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129 - محمود عبدالحميد حسن بيومى مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22838 قيد فى 05-02-2020 برقم 

ايداع  1000002 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو القيد

130 - حسين عدلى ابراهيم عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   30715 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع  

5705 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

131 - عيد سيد عيد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   30936 قيد فى 03-12-2019 برقم ايداع  6037 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

132 - محمد شعبان عبد التواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8588 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع  

326 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

133 - محمد شعبان عبدالتواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8588 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع  

4977 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد للرئيسى والرئيسى الخر

134 - محمد فؤاد محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11387 قيد فى 04-02-2015 برقم ايداع  564 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

135 - ناجى محمد ناجى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15558 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع  

583 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

136 - احمد رزق عبدالمطلب بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20030 قيد فى 16-04-2017 برقم ايداع  

1730 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد

137 - كريم منصور عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26078 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع  5240 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

138 - كريم مدحت عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   31307 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع  6594 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

139 - اسلم احمد عبد العظيم عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   38420 قيد فى 14-07-2021 برقم 

ايداع  4625 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

140 - احمد عبدالناصر على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   39177 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

6079 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

141 - محمد سعيد رمضان رشدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41575 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

10089 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

142 - هدير خالد ابو بكر محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41845 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

10515 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

143 - فاروق شوقى حسانين عكاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   43380 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  

2395 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

144 - محمد على بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   567 قيد فى 02-12-1997 برقم ايداع  508 وفى تاريخ  

29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

145 - نور الهدى سيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22961 قيد فى 23-01-2018 برقم ايداع  403 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

146 - محمد حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23890 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع  1750 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

147 - وليد احمد كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26169 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع  5401 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

148 - عصام سيد محمد ريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   32825 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع  3213 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

149 - كريم خالد حسن محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   40014 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  7539 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

150 - احمد جمعه عباس نظير  تاجر فرد سبق قيده برقم   43093 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  1838 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
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151 - محمد عنتر عبد الحميد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   43985 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  

3633 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

152 - مرفت عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3142 قيد فى 27-07-2004 برقم ايداع  453 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

153 - محمد صابر عكاشه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11086 قيد فى 14-01-2015 برقم ايداع  

203 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

154 - احمد فهيم سيد فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31022 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع  6165 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

155 - مصطفى فرج عبدالسميع سيد البصيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42370 قيد فى 11-01-2022 برقم 

ايداع  409 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

156 - محمد اشرف عطيه عبدالسلم محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   45975 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع  7957 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

157 - ليلى حلمى عبد السيد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   13107 قيد فى 21-06-2015 برقم ايداع  2718 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

158 - محمود عبدالتواب محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   32714 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  

2142 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

159 - محمود عبدالتواب محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   32714 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

7492 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

160 - اسامه عطا حافظ فلتاوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   34217 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  4497 

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

161 - مصطفى محمود احمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40303 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

8042 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

162 - عربى عشماوى عربى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42011 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

107713 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

163 - رضا مبروك خليفه ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   44543 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  

4751 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
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رأس المال

1 - كامل ابراهيم الدسوقى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   12102 قيد فى 30-03-2015 برقم ايداع   1429 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

2 - هيثم عبدالمؤمن حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   19117 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع   337 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - خالد سيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   26548 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع   6040 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,250,000.000

4 - احمد محمد محمود عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم   37889 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع   3634 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - سحر محمود قرنى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   40441 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   8305 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

6 - ازهار محمد امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4014 قيد فى 14-03-2006 برقم ايداع   138 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - احمد سرحان عبد ا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   9224 قيد فى 18-05-2014 برقم ايداع   494 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد نادى عبد اللطيف دياب تاجر فرد سبق قيده برقم   17368 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع   

3156 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

9 - صفوت محمد رضا على تاجر فرد سبق قيده برقم   26100 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع   5276 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

10 - محمود مسعد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32339 قيد فى 25-02-2020 برقم ايداع   1531 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - ثابت عزت ناروز جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   12478 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع   1913 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

12 - ربيع عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   23898 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع   

1765 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - ايمان سليمان ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   7785 قيد فى 30-04-2012 برقم ايداع   585 

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

14 - ايمان سليمان ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   7785 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   7717 

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

15 - احمد كمال عبدل قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم   12294 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع   3302 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - عصام بكرى عبد الجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   9048 قيد فى 06-02-2014 برقم ايداع   162 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - وليد كامل كامل خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   30398 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع   5226 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

18 - بدر رجب عبدالمنعم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   37175 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع   2303 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

19 - ايمان عزت كامل عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم   45908 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   

7775 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - حازم حسن سلطان عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   34731 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع   5390 

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

21 - وليد محمد عبدالرازق ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   39516 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع   

6650 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

Page 56 of 85 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

22 - نجاح حداد احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   45661 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع   7242 

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

23 - احمد ابراهيم حسن سارى تاجر فرد سبق قيده برقم   13280 قيد فى 08-07-2015 برقم ايداع   2933 

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

24 - هانى راغب معوض عريان تاجر فرد سبق قيده برقم   24237 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع   

2249 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

25 - محمد سعيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   33375 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع   3169 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

26 - محمود عبداللطيف شحاته عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   34681 قيد فى 07-10-2020 برقم 

ايداع   5324 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - محمد عبدا سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   34933 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع   5725 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - احمد عزت عبدالمنعم ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   45963 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   

7921 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - احمد محمد ابو سريع رشدى تاجر فرد سبق قيده برقم   8984 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع   31 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

30 - ناصر عبدالوهاب حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   34050 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع   

4203 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - رضاعبد السميع محمد عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم   25776 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع   

4779 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - وائل سيد سيد الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   33986 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع   4114 فى 

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

33 - محمد عبدالتواب محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   37094 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع   

2144 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

34 - على سلطان عبده سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   39145 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع   6018 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - كريم محمد حسن عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   46020 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   

8040 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - اشرف عواد سيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   12616 قيد فى 10-05-2015 برقم ايداع   2084 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

37 - اسلم مختار سعيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   16363 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع   1731 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - رجب عبد التواب مسعد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   19875 قيد فى 02-04-2017 برقم ايداع   

1490 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

39 - ابراهيم محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   23166 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع   688 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - كريم جمال محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   25203 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع   

3670 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000,000.000

41 - مصطفى محمود محمد فرحان تاجر فرد سبق قيده برقم   33562 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع   

3450 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

42 - عبدا احمد يسن محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم   38865 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع   5466 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

43 - احمد محمود عامر ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم   44459 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع   4584 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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44 - محمد جمال عبد الشافى عباده تاجر فرد سبق قيده برقم   19808 قيد فى 26-03-2017 برقم ايداع   

1389 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

45 - مصطفى سيف النصر رشاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   34284 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع   

4605 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

46 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   15064 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع   5298 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - حسن فرحات حسن عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   44978 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   

5681 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - هناء احمد يوسف احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   46239 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع   

8542 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - تامر محمد على عبدالمنصف البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم   16338 قيد فى 12-04-2016 برقم 

ايداع   1698 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - عمرو سعيد جاد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   33674 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   3634 فى 

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

51 - احمد سعد محمد احمد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   37244 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع   2443 

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

52 - سحر عادل عبد القوي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   42552 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع   

719 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

53 - عبدالعزيز محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   24879 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع   3184 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

54 - ابراهيم كامل ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   9358 قيد فى 21-07-2014 برقم ايداع   734 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

55 - عصام عويس بدران عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   36614 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع   

1271 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - عبود حسين عيود مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   8491 قيد فى 07-02-2013 برقم ايداع   108 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

57 - محمد محمد عزت محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   15734 قيد فى 18-02-2016 برقم ايداع   

823 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,100,000.000

58 - طارق احمد عامر عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم   21837 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع   4420 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

59 - ابراهيم ابو السعود ابو الفتوح الكلوى تاجر فرد سبق قيده برقم   46269 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع   8607 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - محمد على فاروق عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   46314 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع   

8697 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

61 - عبد الرؤوف عبد السلم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8232 قيد فى 16-01-2012 برقم ايداع   

1322 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

62 - حسن عبده محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17679 قيد فى 27-09-2016 برقم ايداع   3621 فى 

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

63 - شكرى طلعت محمد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم   29964 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع   4570 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

64 - عماد عمر عبدالمحسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   31313 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع   

6603 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

65 - عادل اسماعيل محمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   34715 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع   

5367 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000
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66 - هاجر رشيد حسن عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   22890 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع   285 

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

67 - عطيه موسى صالح جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   45755 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع   

7445 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000
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العناوين 

1 - احمد عبد الصمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    5366 قيد فى 12-10-2008 برقم ايداع    529 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 6056 المجاورة السادسة شقة2 

الدور 10 مدينة المعراج

2 - محمود على حسنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7928 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    863 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر الكائن فى عزبة السلم

3 - محمد عصمت سرحان امين تاجر فرد سبق قيده برقم    9551 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع    1033 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش الموقف بجوار 

المسجد السلمى

4 - ثابت عزت ناروز جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    12478 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع    1913 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة دير الميمون

5 - محمود ابراهيم بشير احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41365 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    9747 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر الكائن فى الشوبك 

الشرقى بجوار سيد الكول

6 - ابو بكر عبدالتواب محمد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم    41394 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

9792 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر الكائن فى 

الشرفا

7 - وليد محمود فاروق حسن عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    41650 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع    

10197 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / امام 

مدرسة الخصاص

8 - محمد زكى عباس صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    7136 قيد فى 15-06-2014 برقم ايداع    599 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر الكائن فى الشوبك الشرقى

9 - محمود على حسنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7928 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    863 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع على العنوان محل رقم7 عماره 35

ح )12(المحور المركزى

10 - حسن شعبان ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    9618 قيد فى 02-10-2014 برقم ايداع    1115 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / طريق مصر 

اسيوط البطئ ش عبد ا بن مسعود

11 - امل محمد مهدى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    25278 قيد فى 06-08-2018 برقم ايداع    3782 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / خلف البوسته 

دهشور

12 - امينه محمد عبد الباسط صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    31252 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    

6523 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زرزاره

13 - مجدي فرحان طلب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    2340 قيد فى 17-08-2002 برقم ايداع    327 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / البرمبل

14 - عصام بكرى عبد الجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9048 قيد فى 06-02-2014 برقم ايداع    162 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / الكدايه

15 - عبد العزيز محمد عبد العزيز خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    16859 قيد فى 08-06-2016 برقم ايداع    

2422 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منيل السلطان

16 - بدر رجب عبدالمنعم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    37175 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /2 شارع 

الشهيد محمد عبد الكريم

17 - محمود عبدالعظيم محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    26112 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع    

5296 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة كفر قنديل
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18 - مزارع الحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26112 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع    5296 وفى تاريخ  

08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة كفر قنديل

19 - بدر رجب عبدالمنعم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    37175 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش النيل السعيد اخر شارع مصر 

اسيوط

20 - شيماء حسن مبارك حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    40200 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    7867 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بالعنوان عماره اللواء محمد حسن شارع 

نبيل السباعى

21 - محمود صلح فرج عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    41109 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

9352 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح القبابات 

بحرى شارع الجمعية

22 - فهيم صبحى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    19807 قيد فى 26-03-2017 برقم ايداع    1388 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 10 ش حمدى 

الجندى

23 - محمود عبدالحليم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23113 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع    

615 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب ابو ساعد

24 - خديجه اسماعيل عرفه عجمى تاجر فرد سبق قيده برقم    31121 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

6316 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش جمال عبدالناصر

25 - مصطفى عبد الفتاح حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    33168 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع    

2850 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نزله ترجم مدخل الجراج

26 - محمد سعيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    33375 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع    3169 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع الجمهوريه

27 - محمد عبدا سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34933 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    5725 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عزبه السلم

28 - محمد ممدوح حسنى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    39634 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

6857 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الرقه الغربيه بجوار طراد النيل

29 - جميل عليان هليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41584 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    10105 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب ابوساعد

30 - محمد شعبان فوزى عبداللطيف رواش تاجر فرد سبق قيده برقم    44457 قيد فى 14-04-2022 برقم 

ايداع    4578 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع الرشاح ميت رهينه

31 - ابراهيم شديد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    3878 قيد فى 10-12-2005 برقم ايداع    619 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابو رجوان البحرى

32 - بدر رجب عبدالمنعم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    37175 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

8115 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات بصحة عنوان 

الفرع ليصبح شارع النيل السعيد

33 - بدر رجب عبدالمنعم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    37175 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات بصحة عنوان 

الفرع ليصبح شارع النيل السعيد

34 - احمد محمد سيد احمد محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم    41553 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

10047 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح 

طريق مصر اسيوط السريع امام بنزينة توتال بجوار عيادات ارقى

35 - فضيله محمد منصور محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    44260 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

4170 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات بصحة العنوان 

ليصبح عرب الحصار القبلية بجوار الجمعية الشرعية

Page 61 of 85 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

36 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    15064 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع    5298 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب بنى صالح

37 - محمد نادى على على تاجر فرد سبق قيده برقم    28787 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    2783 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح المجمع 

الصناعى المنطقة الصناعية الرابعة قطعة 26 ب مدينة 6 اكتوبر

38 - مصطفى حسن مدنى توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    32737 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع    

1274 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مصر اسيوط البطئ

39 - بدر رجب عبدالمنعم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    37175 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع مصر اسيوط البطى بملك 

رحاب فضل شعيب عبد العزيز

40 - شعبان سلمه حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    37924 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    3687 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مسجد الصفا و المروه

41 - ايهاب سيد طه سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    44270 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    4182 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب الحصار القبليه

42 - مصطفى عبد الخالق السيد مازن تاجر فرد سبق قيده برقم    45028 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

5811 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زاوية دهشور

43 - محمد راشد منصور عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    12382 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع    

1791 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب ابوساعد حوض 20 بجوار 

مصنع ابوزيد للطوب الطفلى

44 - رجب عبد التواب مسعد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    19875 قيد فى 02-04-2017 برقم ايداع    

1490 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح البرمبل 

وسط البلد

45 - غريب عمار عباس غريب تاجر فرد سبق قيده برقم    36205 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    508 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش الكساره بجوار المطحن

46 - محمد عبدالتواب محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    37094 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع    

2144 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح شارع 

الجيش بجوار بنك مصر القديم

47 - مصطفى عبدالتواب محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    40447 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

8316 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 34محو الرئيسى الخر الكائن فى 

الحى السويسرى أ

48 - عمر دسوقى اسماعيل دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    41902 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

10591 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح عزبه 

تهامى ش المدرسه العداديه طهما

49 - شعبان احمد مبروك حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    18858 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

5214 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج محو الرئيسى الخر الكائن فى 

قطعة رقم 290 بمنطقة المصانع بالحى الرابع بمدينة سوهاج الجديدة بملك الهيئة العامة للتنمية الصناعية

50 - حسين امين سالم عابد تاجر فرد سبق قيده برقم    28319 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع    2118 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب الحصار القبلية

51 - صفوت عبدالمحسن سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    34076 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

4245 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 شارع ترعه الخشاب قسم 

المعصره حدائق حلوان

52 - عبدالهادى عبدالهادى حامد البلصى تاجر فرد سبق قيده برقم    40900 قيد فى 23-11-2021 برقم 

ايداع    9040 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة خلف مجمع المدارس

53 - رمضان عبد الجليل رمضان عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    44506 قيد فى 17-04-2022 برقم 

ايداع    4667 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش مسجد سعدان
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54 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    15064 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع    5298 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب بنى صالح

55 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    15064 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع    5298 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح الشارع 

العمومى

56 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    15064 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    8277 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح الشارع 

العمومى

57 - محمد عبد المغيث دسوقى ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم    17419 قيد فى 23-08-2016 برقم ايداع    

3220 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش خلف 

ورشه السفن عزمى بدراوى الدور الرضى

58 - حسن سعيد حسن الحارتى تاجر فرد سبق قيده برقم    27970 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع    

1558 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 ش مستجد من ش الترولى 

مؤسسة الزكاة بنشاط مصنع الكتروستاتيك

59 - احمد محمد زكريا احمد على المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    34095 قيد فى 31-08-2020 برقم 

ايداع    4284 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات بصحه 

العنوان ليصبح ش حوض كمبره قطعه 107 من 12 بالضافه للمره طريق سقاره - ابوصير

60 - وحيد السيد محمد احمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    38769 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    

5281 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب النعام

61 - امين سيد امين عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    39674 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    6929 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش فرج البوشى من 

طريق ابو صير

62 - احمد فاروق درويش مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    43305 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    

2265 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بجوار مسجد البقلى بنشاط بيع 

حدايد

63 - ايمن سعد الدين حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13019 قيد فى 11-06-2015 برقم ايداع    

2601 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بجوار ملعب ابو حمده ابو رجوان 

القبلى

64 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    15064 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع    5298 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الرئيسى الخر الكائن فى الشارع 

العمومى

65 - صابر سيد ابراهيم فضل تاجر فرد سبق قيده برقم    23674 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    1431 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الرابع شقه 3 مكتب 221 الحى 

الثالث المحور المركزى

66 - محمود محمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    39141 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

6007 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تزمنت الشرقيه 6 مساكن 

محى الدين بملك وليد محمد مصطفى احمد

67 - مسلم عبد البديع عبد العظيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    46193 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

8455 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابو رجوان البحرى

68 - عمرو نور السعيد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    17640 قيد فى 25-09-2016 برقم ايداع    3569 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش حسن ابوسليمان بنشاط بيع قطع 

غيار وصيانة سيارات

69 - سحر عبدالحافظ محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    37550 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع    

2998 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح طريق مصر 

اسيوط بجوار مجمع بنوك البنك الهلى وبنك مصر
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70 - محمد محمد عبدالحميد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    38058 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    

3947 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القواز بنشاط مكتب توريدات 

عموميه

71 - اكرم محمد قرنى احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    42209 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح الودى

72 - وائل عكاشه عبد الغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11668 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع    

7296 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح شارع محطه 

الكهرباء التبين 500التوستوراد

73 - محمد عثمان محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    25509 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع    4144 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح شارع الترعه 

الشبرمانتيه

74 - محمد عثمان محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    25509 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    2995 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح شارع الترعه 

الشبرمانتيه ابوصير

75 - عمرو سعيد جاد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    33674 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    3634 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح ش عبد العظيم امين

76 - محمد رفعت مصطفى حامد شيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    39091 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    

5909 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 14 ش 

المجد متفرع من كوبرى العريشه

77 - عبدالمنعم عبده محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    46264 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

8601 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / شارع 

النيل السعيد

78 - سحر عادل عبد القوي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    42552 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

719 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة على افتتاح فرع بنشاط بيع 

اجهزة كهربائية وموتسيكلت وتكاتك وترسكلت مستعملة وموبايلت بالعنوان القطورى بجوار جامع القناوى 

الكبير

79 - هاشم احمد ابراهيم الدسوقى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    43416 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

2476 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منشأة دهشور

80 - قرنى عوده قرنى تاجر فرد سبق قيده برقم    3382 قيد فى 06-12-2004 برقم ايداع    734 وفى تاريخ  

28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان مقر الفرع ليصبح شقه رقم 203 الكائنه 

بالعقار رقم 41ش 269 المعادى الجديده

81 - عاصم احمد ميهوب عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28095 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع    1753 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش الجيش

82 - مؤمن رجب محمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    31129 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

6327 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة زاويه دهشور

83 - مرفت عيد عبدالغفار عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    31909 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    

884 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان النشاط ليصبح شارع 

جوهر القائد

84 - عبد الرؤوف عبد السلم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8232 قيد فى 16-01-2012 برقم ايداع    

1322 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنةوان النشاط ليصبح ش 

طراد النيل الكدايه

85 - محمد احمد الرفاعى فريد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    8774 قيد فى 25-08-2013 برقم ايداع    

693 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اول الحيثى شارع الجمهوريه
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86 - جمال فرغل عبد ا فرغل تاجر فرد سبق قيده برقم    28114 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    

1784 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المركز التجارى الحديث محو 

الكفراوى

87 - محمود محمد حسنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9971 قيد فى 10-11-2014 برقم ايداع    1540 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الرقه القبليه بنشاط مزرعة دواجن

88 - محمد عبدالعزيز عيد محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم    26805 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    

6445 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العطيات بجوار مدرسه العطيات 

البتدائيه

89 - محمد سيد سالم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    31165 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    6382 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عرب ابو ساعد بجوار مطحن ابو ساعد

90 - عبدالغنى عكاشه عبدالغنى محمد عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم    35551 قيد فى 2020-12-06 

برقم ايداع    6853 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش محطه كهرباء 

التبين 500 بجوار دبليواند ام لسبك المعادن التوستراد

91 - محسن محمد ابراهيم محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    22906 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    

312 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة على افتتاح فرع بالعنوان 

التالى / فوق فندق ريجنسى ش الشمس ميدان الرماية الهرم بنشاط مطعم ومقهى دون النترنت
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النشاط

1 - محمد عصمت سرحان امين تاجر فرد سبق قيده برقم  9551 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع    1033

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت

2 - شريف عبدالمطلب مبروك ضلع تاجر فرد سبق قيده برقم  41408 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

9810وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح محل بيع ملبس جاهزه

3 - محمد سعيد حسن عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  9630 قيد فى 12-10-2014 برقم ايداع    1131

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط نقل عمال ورحلت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

4 - ربيع عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23898 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع    

1765وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت

5 - تامر غريب حجاج محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم  21921 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع    4549

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله و 

توريد اجهزه الحاسب اللي

6 - عصام بكرى عبد الجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9048 قيد فى 06-02-2014 برقم ايداع    162

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب مقاولت و توريدات مواد 

البناء

7 - سيد حسانين السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  38687 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع    5146

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح معرض لتجاره السيارات

8 - علء صلح عبدالحميد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  45874 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

7710وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقاله

9 - ابراهيم شديد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  3878 قيد فى 10-12-2005 برقم ايداع    619وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

10 - احمد سمير ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  28461 قيد فى 07-05-2019 برقم ايداع    2326

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه فيما عدا اجهزه الحاسب 

اللى وتوريد العماله

11 - مصطفى سعد الدين فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  30160 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    4857

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستيراد والتصدير

12 - صابر شعبان احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34838 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    5575

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه فيما عدا 

اجهزه الحاسب اللى وتوريد العماله

13 - ايمن عبدالعزيز بدوى محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  43489 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

7048وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الرئيسى الخر ليصبح محل بيع 

ملبس جاهزه

14 - تعديل السم التجارى ليصبح حسن كامل صبره عبد اللطيف )مكتب صبره للمقاولت العموميه وتوريدات 

مواد البناء ( تاجر فرد سبق قيده برقم  5427 قيد فى 15-12-2008 برقم ايداع    623وفى تاريخ  

09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصح مقاولت عموميه وتوريدات مواد البناء

15 - محمود فتحى عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19313 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع    615

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط توريد العماله

16 - محمد عبدا سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34933 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    5725وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مصنع طوب اسمنتي

17 - عبده محمد صالح عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  19577 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع    

1029وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكتب توريدات عموميه فيما عدا 

توريد العماله و توريد اجهزه الحاسب
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18 - حميد احمد على امين تاجر فرد سبق قيده برقم  36932 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    1802وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب توريد حديد وخرده على نفس العين

19 - محمد غريب محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36993 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    1949

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب توريد حديد خرده

20 - علم على محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  10634 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع    2349وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد نقل عمال ليصبح النشاط مقتصر على مكتب 

مقاولت عمومية

21 - محمد نادى على على تاجر فرد سبق قيده برقم  28787 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    2783وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مطهرات ومنظفات صناعية وكيماوية محسنات 

ومعالجة تربة ومغذيات مزارع سمكية كيماويات معالجة اراضى زراعية

22 - احمد محمد محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  22270 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع    5059وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

23 - منتصر محمود محمد طلعت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35769 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    

7256وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مقاولت عمومية وتوريدات 

فيما عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب اللى

24 - رمضان عبدالخالق محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  36568 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع    

1182وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشه نجاره

25 - اسلم صالح محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37505 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    2907

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عمومية فيما عدا توريد 

العمالة وتوريد الحاسب اللى

26 - محمد راشد منصور عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  12382 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع    

1791وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقره 

36 للمجموعه 19 والفقره 6

27 - احمد سيد رجب مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16099 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    1349وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

28 - محمد كامل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26917 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    2635وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط نقل مواد بناء

29 - عادل سلمه سالم محمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  36230 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    248

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد مواد البناء

30 - كريم محمد حسن عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  46020 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

8040وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشة تصنيع موبيليا

31 - شيماء محمود محسن شوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  44786 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    5207

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بقالة جافة

32 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  15064 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع    5298وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعه دواجن

33 - حامد محمد حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  15064 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    8277وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعه مواشى حلب

34 - ابراهيم محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  23166 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع    688

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه نجاره موبيليا

35 - محسن كمال ابراهيم غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  20255 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع    2051

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
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36 - عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23550 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    

1246وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مكتب رحلت و نقل عمال 

ومقاولت عموميه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي

37 - نبيل ماهر طه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  23721 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع    1502وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح محل موبيليا جديده

38 - بسيونى ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45797 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

7536وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب مقاولت عموميه

39 - مشهور ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45827 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

7596وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مقاولت عموميه

40 - محمد توفيق مخلوف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10190 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع    1814

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى

41 - وائل حمدى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  19742 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع    1297وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب نقل عمال و رحلت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي

42 - ابوحمد صابر ابوحمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  26800 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    

6439وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب غسيل وتطهير خزانات 

مياه الشرب

43 - احسان عبدالعاطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4351 قيد فى 09-10-2006 برقم ايداع    586وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط التسويق العقارى

44 - عاطف عبد الستار حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16953 قيد فى 26-06-2016 برقم ايداع    

2558وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

45 - مصطفى محمود طه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32578 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

1915وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال ورحلت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

46 - محمد عبدا محمد عبد المحسن صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  46122 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع    8293وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة قطع غيار السيارات

47 - اشرف سعيد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  46297 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    8662

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع خضروات بالجملة

48 - محمد نادى محمد السعيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  8902 قيد فى 25-11-2013 برقم ايداع    

950وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مصنع طوب طفلى

49 - ابراهيم كامل ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  9358 قيد فى 21-07-2014 برقم ايداع    734

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب مقاولت عموميه و توريدات فيماعدا 

توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله

50 - حنفى محمود مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20598 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    

2632وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستثمار العقاري

51 - حسين سويلم حسين شيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  27828 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    1300

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصدير

52 - اسماعيل ابراهيم محمد عبداللطيف العادلى تاجر فرد سبق قيده برقم  32906 قيد فى 11-06-2020 برقم 

ايداع    3333وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع زيوت وشحوم

53 - زكريا ابراهيم بدوي مليجي شناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  39468 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    

6590وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ نقل عمال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الخارجي
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54 - مصطفى فاروق مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  46206 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    

8481وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشه نجاره موبيليا

55 - عبدالمجيد احمد عبدالمجيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  39150 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

6025وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مقاولت عموميه و توريدات 

فيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله

56 - احمد ناصر عبدالفتاح شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  45171 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    

6145وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت عموميه

57 - عبد الرؤوف عبد السلم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8232 قيد فى 16-01-2012 برقم ايداع    

1322وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات و مقاولت 

عموميه فيما عدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد العماله

58 - عايده شوقى عبد العال عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  8872 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع    899

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد قطع غيار سيارات

59 - سامح انور على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29004 قيد فى 04-07-2019 برقم ايداع    3138وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجارة المحاصيل الزراعيه والتقاوى والبذور 

المستورده وتوريدها

60 - شكرى طلعت محمد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  29964 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع    4570

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت عموميه

61 - على عبدالعزيز محمد عباده تاجر فرد سبق قيده برقم  33219 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    2926

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط استيراد وتصدير

62 - احمد عبدالتواب حسين مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  44311 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

4263وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح حظيره مواشى حلبه و تسمين

63 - هاني محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45109 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    6001

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح مقاولت عموميه و خدمات مساحيه.

64 - هاني محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45109 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    6001

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح مقاولت عموميه و خدمات مساحيه.

65 - ايمن جمال عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  17981 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع    4040وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

66 - جوده على كامل جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  34104 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    4300وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب مقاولت عموميه

67 - عاطف عبد التواب عبد الجواد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  7810 قيد فى 07-05-2012 برقم ايداع    

632وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب نقل عمال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الخارجى

68 - عبد الواحد عبد الغفور احمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  19366 قيد فى 14-02-2017 برقم 

ايداع    697وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط نقل مواد بتروليه

69 - محمد ابراهيم احمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  46272 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    8615

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عموميه و توريدات 

وتشمل اعمال توريد اللومونيوم والزجاج والحديد والكلدينج وفيماعدا توريد اجهزه الحاسب اللى و توريد 

العماله

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45833 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2022  برقم ايداع 7,617.000 الى : اضافه السمه التجاريه فينيش للملبس الجاهزه

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45950 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2022  برقم ايداع 7,885.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح كيان للنقل

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23898 وتم ايداعه بتاريخ   

29-03-2018  برقم ايداع 1,765.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح ليوجد

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41408 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2021  برقم ايداع 9,810.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح سنتر بيت العائله للملبس الجاهزه

5 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45805 وتم ايداعه بتاريخ   

24-07-2022  برقم ايداع 7,552.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح مزرعه القصى للدواجن

6 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9048 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2014  برقم ايداع 162.000 الى : اضافه السمه التجاريه / المصطفي للمقاولت و توريد مواد البناء

7 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38687 وتم ايداعه بتاريخ   

09-08-2021  برقم ايداع 5,146.000 الى : تعديل السمه التجاريه ليصبح العربى لتجاره السيارات وسيارات 

النقل

8 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9683 وتم ايداعه بتاريخ   

16-10-2014  برقم ايداع 1,191.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح الوادى للنقل و توريد مواد البناء

9 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29423 وتم ايداعه بتاريخ   

18-08-2019  برقم ايداع 3,762.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح الهدى للنقل والرحلت

10 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33375 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2020  برقم ايداع 3,169.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح تكنو اليكتريك للتوريدات 

الكهربائيه

11 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34933 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-10-2020  برقم ايداع 5,725.000 الى : تعديل السمه التجاريه ليصبح/ الرضا777 لنتاج 

الطوب السمنتي

12 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33854 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2020  برقم ايداع 3,900.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح/ اسينات للملبس الجاهزة

13 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37505 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-04-2021  برقم ايداع 2,907.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ الحياة للتوريدات

14 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39145 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-09-2021  برقم ايداع 6,018.000 الى : اضافة السمة التجارية / اتش ار للتوريدات والمقاولت 

العامة

15 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46029 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 8,070.000 الى : اضافه السمه التجاريه الزهراء للملبس الجاهزه

16 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37921 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2021  برقم ايداع 3,683.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح/ ايجبت ستار

17 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28514 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2019  برقم ايداع 2,393.000 الى : اضافه السمه التجاريه الشروق للمقاولت العامه

18 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11668 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-10-2021  برقم ايداع 7,296.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح دبليو اند ام لتشغيل وسبك 

المعادن
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19 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29964 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2019  برقم ايداع 4,570.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح / العطا للتوريدات 

العموميه و الصيانه

20 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45801 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2022  برقم ايداع 7,543.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الفراعنه للنشاءات و 

التشطيبات

21 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18246 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2016  برقم ايداع 4,372.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح الصفا للطوب الطفلى

22 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32906 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-06-2020  برقم ايداع 3,333.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح العادلى للزيوت والشحوم

23 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39150 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2021  برقم ايداع 6,025.000 الى : اضافه السمه التجاريه المجد للمقاولت العموميه و 

التوريدات

24 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46314 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 8,697.000 الى : اضافه السمه التجاريه / الرحمه لتوريدات مواد البناء و 

المستلزمات الطبيه

25 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8232 وتم ايداعه بتاريخ   

16-01-2012  برقم ايداع 1,322.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح المصريه للتوريدات و المقاولت 

العامه

26 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29004 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-07-2019  برقم ايداع 3,138.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح النور للتوريدات  وتجاره 

المحاصيل الزراعيه والتقاوى والبذور المستورده

27 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29964 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2019  برقم ايداع 4,570.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح العطا للمقاولت العموميه 

و التوريدات العموميه

28 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33630 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2020  برقم ايداع 3,567.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح ميكا سول للحلول 

الميكانيكيه

29 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45109 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-06-2022  برقم ايداع 6,001.000 الى : اضافه السمه التجاريه H.M اتش ام للمقاولت العموميه 

و الخدمات المساحيه

30 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40216 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-2021  برقم ايداع 7,900.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح اعمار للتشييد والبناء

31 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45158 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2022  برقم ايداع 6,124.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب المدينه المنوره 

للمقاولت واداره المحاجر

Page 71 of 85 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

الشخاص

1 - رمضان على سلطان عبده  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   39145 وتم ايداعه بتاريخ  07-09-2021 برقم 

ايداع    6018تم التأشير فى تاريخ   07-09-2021   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - تعديل اسم الشركة ليصبح محمد صلح محمد رجب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9510 قيدت فى 

21-09-2014 برقم ايداع   982 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل عقد فسخ الشركه برقم 

1820 لسنه 2022

2 - شرف شرف امين شعبان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    31095 قيدت فى 12-12-2019 برقم ايداع   

6275 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على عقد فسخ الشركة الثابت تاريخ برقم 

5338 لسنة 2022

3 - ابراهيم محى الدين رشدان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    37025 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع   

2013 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على عقد الفسخ الثابت تاريخ رقم 4436 

لسنة2022

4 - احمد عبد الخالق احمد احمد وشريكه )شركة ال لشين للمقاولت العموميه (   شركة سبق قيدها برقم    

17409 قيدت فى 23-08-2016 برقم ايداع   3209 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على عقد الفسخ رقم 1962 لسنه 2022

5 - ابراهيم فتحى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    26843 قيدت فى 23-12-2018 برقم ايداع   

6514 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ عقد الثابت رقم 5400 لسنه2022 شهر 

عقاري البدرشين
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رأس المال

1 - ياسركامل فوزى عبدالغفار بدوى شريكه شركة سبق قيدها برقم     14172 قيدت فى 11-10-2015 برقم 

ايداع    4086وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  70,000.000

2 - تعديل السم التجارى ليصبح محمد رجب محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9074 قيدت فى 

20-02-2014 برقم ايداع    213وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

3 - تعديل اسم الشركه ليصبح هويدا رمضان ابراهيم بدوى و شركائها شركة سبق قيدها برقم     6552 قيدت فى 

02-12-2010 برقم ايداع    958وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,800.000

العناوين

1 - ياسركامل فوزى عبدالغفار بدوى شريكه شركة سبق قيدها برقم     14172 قيدت فى 11-10-2015 برقم 

ايداع    4086وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابورجوان القبلى

2 - حمزه رشاد حمزه وشريكه  محمود رشاد حمزه شركة سبق قيدها برقم     46274 قيدت فى 2022-08-21 

برقم ايداع    8622وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الموافقة على 

افتتاح فرع بالعنوان التالى/ ميدوم خارج زمام هرم ميدوم بملك /محمود رشاد حمزه احمد

3 - طه حسين سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     41823 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    

10483وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركه بالعنوان شقه 

رقم 2 بالدور الرضى عقار 10 / 14 شارع الصحابه الكرام  _حى السفارات

النشاط

الكيان القانونى

1 - محمود شوقى رياض وشركاه  ورثة شوقى رياض شركة سبق قيدها برقم     45233 قيدت فى 

08-06-2022 برقم ايداع    6298 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

Page 73 of 85 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

السم والسمة

1 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 46015   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    8023 الى   تهامي سيد ابو الحسن وشريكه

2 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 46015   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    8023 الى    الياسمين للتوريد السمده الزراعيه

3 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26060   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-10-2018 برقم ايداع    5202 الى    تعديل السم التجارى للشركه ليصبح / سامح حسن 

محمد حسن عابد وشريكه

4 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9074   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2014 برقم ايداع    213 الى   تعديل السم التجارى ليصبح محمد رجب محمود وشركاه

5 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6552   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-12-2010 برقم ايداع    958 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح هويدا رمضان ابراهيم بدوى و 

شركائها
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الشخاص

1 - احمد خليفه خاطر محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16003   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-13 

برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع لتصبح حق الدارة 

والتوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وابرام كافة العقود 

اما بخصوص توقيع الشيكات والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات فتكون للشريكين 

احمد خليفه خاطر ومحمد احمد خليفه خاطر مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وبخصوص بيع 

الصول الثابتة فتكون للشريك احمد خليفه خاطر منفردا وبخصوص التوقيع على ملفات الئتمان والقروض و 

الرهن فتكون للشريك احمد خليفه خاطر منفردا او لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين فقط

2 - سهير سعد الدين معبد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18759   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-20 

برقم ايداع   5067 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع باضافه ولها الحق فى 

بييع ممتلكات الشركه من سيارات وعقارات ومنقولت وتحرير توكيلت وعقود بالبيع ولها الحق فى توكيل الغير 

فى كل ماسبق ليصبح اداره الشركه والتوقيع عنها موكوله الى الطرف الول وحدها ولها وحدها كافه السلطات 

اللزمه لتحقيق غرض الشركه والتوقيع على كافه العقود وفتح الحسابات بالبنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها 

وصرف كافه المبالغ المستحقه للشركه لدى الغير واعطاء المخالصات والتنازل والصلح والبراء وتوكيل المحامين 

وتعيين وانهاء خدمه العاملين بالشركه وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والشركات والهيئات والمؤسسات 

والبنوك ولها الحق فى بيع ممتلكات الشركه من سيارات وعقارات ومنقولت وتحرير توكيلت وعقود بالبيع ولها 

الحق فى توكيل الغير فى كل ما سبق

3 - جمال زينهم علي الكبير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    35008   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-02 

برقم ايداع   5876 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع لتصبح للشريك الول 

منفردا وله حق توكيل او تفويض الطرف الثانى فى كل او بعض المهام وله الحق فى التوقيع على كافه العقود للبيع 

والشراء للصول الثابته من اراضى وعقارات والصول المنقوله والمتداوله كالسيارات والمعدات الميكانيكيه 

واللت والخشاب والسقالت المعدنيه وكل ما هو منقول لخدمه النشاط والتوقيع على عقود الموظفين وفسخها 

وقبول استقالتهم وفتح الحسابات باسم الشركه بالبنوك داخل الجمهوريه وغلقها والتعامل عليها والتوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانيه والرهن العقارى وكافه التصرفات القانونيه التى تدعم اغراض الشركه للمنافسه

4 - محمود شوقى رياض اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    45233   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2022 برقم ايداع   6298 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  اتفق الشركاء على تعديل صفة 

كل من الشركاء السيد / محمود شوقى رياض اسماعيل - السيدة / ليلى احمد عبدالقادر حسن - السيد/ رياض شوقى 

رياض اسماعيل - السيد/ رجب شوقى رياض اسماعيل - السيدة/ منى شوقى رياض اسماعيل - السيدة/ ساميه 

شوقى رياض اسماعيل - السيدة/ نهى شوقى رياض اسماعيل - السيدة/ لوزة شوقى رياض اسماعيل من شركاء 

متضامنين الى شركاء موصيين واتفق الشركاء على ان يكون حق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة موكلة للطرف 

الول محمود شوقى رياض اسماعيل وهو المدير المسئول بشرط ان تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان 

الشركة وضمن اغراضها التى تأسست من اجلها

5 - تهامي سيد أبو الحسن تهامي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46015   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-04 

برقم ايداع   8023 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

6 - تهامي سيد أبو الحسن تهامي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46015   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-04 

برقم ايداع   8023 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

7 - سامح حسن محمد حسن عابد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    26060   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2018 برقم ايداع   5202 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  خروج الشريك احمد محمد محمد 

حماد واعادت توزيع حصته على الشريكين المستمرين بالشركه واستلمه كافه مستحقاته الماليه
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8 - محمد رجب محمود حسان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9074   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-20 

برقم ايداع   213 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  دخول اسيد / محمد رجب محمود حسان الى 

الشركه كشريك متضامن تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح اداره الشركه والتوقيع عنها موكوله للطراف الربعه 

السيده / نورا رجب محمود عبد الفتاح  و السيد/ محمود حسن ابراهيم رفعت عبد العال والسيد/ رجب محمود عبد 

الفتاح حسان والسيد /محمد رجب محمود حسان مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم 

لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهم حق التوقيع نيابة عن الشركة امام الجهات الحكومية 

والغير حكومية وامام البنوك وفتح الحسابات والسحب واليداع والقتراض والرهون واية تصرفات قانونية اخرى 

ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وهذه الدارة مطلقة ل حدود لها لولهم الحق فى تمثيل الشركة امام 

كافة الهيئات والشركات والمصالح الحكومية والفراد والمحاكم وخلفه ولهم حق التوقيع نيابة عن الشركة على 

كافة العقود الرسمية والعرفية ولهم الحق فى الصول والسيارات المملوكة للشركة ولهم حق توكيل الغير فى بعض 

او كل الختصاصات سالفه الذكر

9 - ناديه رمضان  ابراهيم  بدوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2010 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

10 - سمر  رمضان ابراهيم بدوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2010 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

11 - احمد رمضان  ابراهيم  بدوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2010 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

12 - سماح  رمضان  ابراهيم بدوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2010 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

13 - مديحه سيد عنانى سيد جمعه  تحميل   المقيد برقم قيد    6552   وتم ايداعه بتاريخ    2010-12-02 

برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  لها حق الداره والتوقيع منفرده فى حدود غرض 

الشركه ولهاوحدها حق التصرف فى اصول الشركه

14 - ابراهيم  رمضان  ابراهيم  بدوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2010 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

15 - هويدا  رمضان ابراهيم بدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6552   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2010 برقم ايداع   958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  تخارج السيده  / مديحه سيد عنانى 

سيد للوفاه    واتفق الشركاء على ان يصبح الشريك الول المتضامن السيده/ هويدا رمضان ابراهيم بدوى هى 

الشريك المتضامن ولها حق التوقيع و الداره منفردا فى حدود ما هو يحقق غرض الشركه و من اجل مصلحتها و 

لها حق التوقيع على الشيكات و اوراق البنوك و فتح الحسابات و اليداع و السحب بأسم الشركه توقيعا منفردا
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تجديد افراد

1 - محمود مسعد سعد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2306   قيدت فى   25-06-2002 برقم ايداع    

268 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

2 - شعبان محمد عبده سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7417   قيدت فى   19-12-2011 برقم ايداع    

1312 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

3 - محمود على حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7928   قيدت فى   05-07-2012 برقم ايداع    

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

4 - محمد عصمت سرحان امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9551   قيدت فى   24-09-2014 برقم ايداع    

1033 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-23

5 - محمود دياب جابر عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12247   قيدت فى   08-04-2015 برقم 

ايداع    1604 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

6 - طلل عيد نصرا عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13999   قيدت فى   20-09-2015 برقم ايداع    

3869 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

7 - سالم عبد الهادى قرنى عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14592   قيدت فى   16-11-2015 برقم 

ايداع    4608 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

8 - محمود طايع احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17306   قيدت فى   11-08-2016 برقم ايداع    

3071 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

9 - رجب رمضان محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17442   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    

3262 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

10 - شريف عيد عبدالعاطى مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19506   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    634 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

11 - هاله صلح منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19864   قيدت فى   30-03-2017 برقم ايداع    

1475 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

12 - مهدى محمد محمد على ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20506   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    2493 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

13 - ازهار محمد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4014   قيدت فى   14-03-2006 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

14 - شوقى عبد الوهاب عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4871   قيدت فى   20-06-2007 برقم 

ايداع    402 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

15 - احمد ابوالمكارم عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6983   قيدت فى   14-06-2011 برقم ايداع    

614 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

16 - محمد زكى عباس صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7136   قيدت فى   10-08-2011 برقم ايداع    

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

17 - مسعد جمعه قرنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7839   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

18 - محمد شحاته متولى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9081   قيدت فى   02-03-2014 برقم ايداع    

232 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-01

19 - عبد العزيز محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10385   قيدت فى   01-12-2014 برقم 

ايداع    2041 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

20 - جمال السيد ابو زيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12744   قيدت فى   20-05-2015 برقم ايداع    

2247 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

21 - فاطمه عبد الحميد محمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20776   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    2902 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16
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22 - وليد محمد عبد الهادى خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7320   قيدت فى   03-11-2011 برقم ايداع    

1177 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

23 - ربيع حمدان عبد الحافظ عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7937   قيدت فى   10-07-2012 برقم 

ايداع    883 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

24 - عبد التواب عبد الحليم محمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7981   قيدت فى   2012-08-02 

برقم ايداع    978 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

25 - احمد محمود عمر حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11587   قيدت فى   18-02-2015 برقم ايداع    

804 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

26 - ابراهيم عبد العال محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20059   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    1772 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

27 - عطيه عوض عبد البارى عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20469   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    2440 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

28 - عبد الغفارطه عبد الغفار منشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20772   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    2897 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

29 - عمرو محمود على خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21039   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

3305 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

30 - هبه حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1924   قيدت فى   05-01-2001 برقم ايداع    240 وفى 

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

31 - احمد كمال عبد ا قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12294   قيدت فى   14-04-2015 برقم ايداع    

1668 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

32 - مختار عبد الرازق محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16067   قيدت فى   2016-03-17 

برقم ايداع    1302 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

33 - ابراهيم ابوسريع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18630   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

4889 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

34 - مجدي فرحان طلب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2340   قيدت فى   17-08-2002 برقم ايداع    

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

35 - عصام بكرى عبد الجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9048   قيدت فى   06-02-2014 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

36 - عبد العزيز محمد عبد العزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16859   قيدت فى   2016-06-08 

برقم ايداع    2422 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

37 - عبد الحميد صلح ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17272   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

3027 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

38 - عمرو محمود حجازى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18928   قيدت فى   04-01-2017 برقم 

ايداع    80 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

39 - عمرو حجاج سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20819   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    2967 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

40 - احمد ماهر عبد الحميد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20858   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    3031 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

41 - هيثم فتحى طه عكاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6900   قيدت فى   15-05-2011 برقم ايداع    

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

42 - محمد عبد الغفار محمد جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17913   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    3949 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

43 - سيد محمد احمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19826   قيدت فى   2017-03-27 

برقم ايداع    1414 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26
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44 - تعديل السم التجارى ليصبح القمبشاوى للمقاولت والتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

20940   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    3168 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-01

45 - رمضان ابوسريع على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21127   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    3440 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

46 - صبرى قرنى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2794   قيدت فى   14-01-2004 برقم ايداع    

17 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-13

47 - اضافه اسم تجارى مركز ال مراد لصيانه و خدمه الجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7031   

قيدت فى   06-07-2011 برقم ايداع    698 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-05

48 - احمد سالم حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12697   قيدت فى   18-05-2015 برقم ايداع    

2188 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

49 - محمود فتحى عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19313   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    

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

50 - فهيم صبحى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19807   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

1388 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

51 - مصطفى عبد القادر عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21124   قيدت فى   2017-08-16 

برقم ايداع    3437 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

52 - اشرف رجب احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12403   قيدت فى   23-04-2015 برقم ايداع    

1821 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

53 - عبد التواب محمود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13621   قيدت فى   17-08-2015 برقم 

ايداع    3361 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

54 - عبده محمد صالح عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19577   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

1029 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

55 - شريف قرنى ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20257   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

2054 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

56 - سعيد كامل سعيد ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5484   قيدت فى   08-02-2009 برقم ايداع    

78 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

57 - سعيدة جمعه عبدالجبار محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11584   قيدت فى   18-02-2015 برقم 

ايداع    799 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

58 - عبير عبد السلم محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19027   قيدت فى   15-01-2017 برقم 

ايداع    205 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

59 - داليا ابراهيم محمود موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19730   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

1283 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

60 - ايوب الطاف قلده بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20241   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

2033 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

61 - مكتب الربيع للرحلت ) ربيع حسن حسين البلصى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20434   قيدت فى   

29-05-2017 برقم ايداع    2337 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-28

62 - عثمان عبدالنبى حلمى عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4032   قيدت فى   23-03-2006 برقم 

ايداع    15923 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

63 - محمد احمد محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4790   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

277 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

64 - شربات محمد عبد ا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9986   قيدت فى   11-11-2014 برقم ايداع    

1556 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10
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65 - عبد القادر محمود احمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17612   قيدت فى   21-09-2016 برقم 

ايداع    3532 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

66 - رجب عبد التواب مسعد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19875   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    1490 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

67 - احمد شعبان عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20606   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

2641 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

68 - اسماعيل عبد الحليم سيد صميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20932   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    3159 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

69 - فرج محمد سيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20950   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

3180 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

70 - محمود صالح محمود عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21376   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    3773 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

71 - احمد سيد رجب مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16099   قيدت فى   21-03-2016 برقم ايداع    

1349 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

72 - احمد سيد جيوشى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16220   قيدت فى   31-03-2016 برقم 

ايداع    1527 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

73 - أبل على عبد ا عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16858   قيدت فى   08-06-2016 برقم ايداع    

2418 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

74 - محمود ابراهيم ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17200   قيدت فى   02-08-2016 برقم ايداع    

2919 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

75 - تامر محمود عبد الواحد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18547   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    4775 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

76 - ممدوح حسب ا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18725   قيدت فى   19-12-2016 برقم ايداع    

5021 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

77 - رجب عبد العزيز احمد زعيتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19138   قيدت فى   24-01-2017 برقم 

ايداع    364 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

78 - انوار سيد عبدالحليم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19632   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

1132 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

79 - محمود محمد سيد سعد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20972   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

80 - على حميده حسن شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20977   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

3217 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

81 - عيد حسن كساب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2216   قيدت فى   06-04-2002 برقم ايداع    151 

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

82 - علوانى حسين علوانى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8007   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

1015 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

83 - عبد التواب محمود قرنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14439   قيدت فى   03-11-2015 برقم 

ايداع    4408 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

84 - وليد عبدالعزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16625   قيدت فى   16-05-2016 برقم ايداع    

2093 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

85 - رمضان عبد الحميد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19208   قيدت فى   31-01-2017 برقم 

ايداع    462 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

86 - ناصر عبد ا على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19855   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

1457 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28
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87 - جواهر عبدالباسط امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20802   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

2944 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

88 - ايه محمد على بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21030   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

3291 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

89 - فايزه فراج اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3288   قيدت فى   11-09-2004 برقم ايداع    

616 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-10

90 - فتحى السيد حسن زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7191   قيدت فى   07-09-2011 برقم ايداع    

934 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

91 - مها محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16210   قيدت فى   30-03-2016 برقم ايداع    

1512 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

92 - وائل احمد محمد ابوشعيشع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19660   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

1174 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

93 - صفوت اسحق نسيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20750   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

2862 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

94 - وائل عبدا نادى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3425   قيدت فى   04-01-2005 برقم ايداع    

12 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

95 - نادى محمود زعفان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8129   قيدت فى   18-09-2012 برقم ايداع    

1204 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-17

96 - محمد جمال محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9688   قيدت فى   16-10-2014 برقم ايداع    

1196 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

97 - ايمن رمضان جمعه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10097   قيدت فى   23-11-2014 برقم ايداع    

1692 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

98 - محمد عبدالنبى عاشور سادات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15159   قيدت فى   04-01-2016 برقم 

ايداع    27 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

99 - امل عبد العزيز احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18045   قيدت فى   30-10-2016 برقم ايداع    

4116 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

100 - احمد عبدا عبدالرحمن محمد عبادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18826   قيدت فى   2016-12-27 

برقم ايداع    5174 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

101 - محمد جمال عبد الشافى عباده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19808   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    1389 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

102 - عيد سيد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20529   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

2521 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

103 - موسسة الفتح للتوريدات - فتحى عليش عبده عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20828   قيدت فى   

27-07-2017 برقم ايداع    2992 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-26

104 - مصطفى عمر عبدالحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21075   قيدت فى   2017-08-14 

برقم ايداع    3357 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

105 - عبده عبد الرحمن حسنين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7657   قيدت فى   13-03-2012 برقم 

ايداع    364 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

106 - محمود صالح احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10075   قيدت فى   19-11-2005 برقم ايداع    

1665 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

107 - محمود ماهر محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15803   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

108 - خالد قرنى عبد الحافظ حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19957   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    1617 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08
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109 - محسن كمال ابراهيم غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20255   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    2051 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

110 - طه ابراهيم دسوقى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20484   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

2462 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

111 - مطاوع عبد التواب حسين عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20681   قيدت فى   2017-07-09 

برقم ايداع    2757 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

112 - وائل محمد الصادق سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21010   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    

3260 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

113 - ماهر عبد الحميد محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21357   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    3746 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

114 - شريف محمد ذكى حسانيين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4695   قيدت فى   07-03-2007 برقم ايداع    

145 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

115 - رمضان على محمد الدالى مكتب رمضان على للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12606   قيدت 

فى   10-05-2015 برقم ايداع    2065 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-09

116 - اسلم احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14124   قيدت فى   05-10-2015 برقم ايداع    

4021 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

117 - حاتم حسن كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19884   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

1503 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

118 - عمر سعيد عبد القادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20877   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    3059 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

119 - وائل سعد سالم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10597   قيدت فى   14-12-2014 برقم ايداع    

2297 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

120 - محمد احمد عبد ا سليمان حضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11988   قيدت فى   2015-03-22 

برقم ايداع    1286 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

121 - على عطيه عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15808   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

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

122 - اميمه عبد العزيز عبد الحميد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16763   قيدت فى   

29-05-2016 برقم ايداع    2290 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-28

123 - وائل حمدى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19742   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

1297 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

124 - وليد سيد احمد عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20753   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

2868 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

125 - احسان عبدالعاطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4351   قيدت فى   09-10-2006 برقم ايداع    

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

126 - محمود رزق حمد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4736   قيدت فى   26-03-2007 برقم ايداع    

200 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

127 - ابو السعود للمقاولت العموميه )احمد ابو السعود عبد القوى صاوى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6955   

قيدت فى   02-06-2011 برقم ايداع    569 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-01

128 - ياسر عادل عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8012   قيدت فى   04-08-2012 برقم ايداع    

1025 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

129 - عاطف عبد الستار حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16953   قيدت فى   26-06-2016 برقم 

ايداع    2558 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25
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130 - جمال احمد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20219   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

2008 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

131 - نجم الدين محمود نجم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20554   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    2563 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

132 - احمد جمال شعبان محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20775   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    2901 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

133 - احمد حسين طالونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20908   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

3118 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

134 - محمد فتحى احمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20917   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

3130 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

135 - محمد عبدالجواد عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21080   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    3363 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

136 - سامح طارق على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21187   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

3516 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

137 - ياسر حسن عبد الغفار مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7114   قيدت فى   01-08-2011 برقم 

ايداع    817 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

138 - محمد نادى محمد السعيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8902   قيدت فى   25-11-2013 برقم 

ايداع    950 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-24

139 - احمد جمال رزق محمد ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15919   قيدت فى   06-03-2016 برقم 

ايداع    1095 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

140 - مجدى سعد حديد يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17403   قيدت فى   22-08-2016 برقم ايداع    

3200 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

141 - مختار محمد محمود محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18246   قيدت فى   2016-11-10 

برقم ايداع    4372 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

142 - احمد ابوطالب خضير ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18814   قيدت فى   26-12-2016 برقم 

ايداع    5148 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

143 - حنفى محمود مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20598   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    2632 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

144 - احمد عصام محمود محمود اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21058   قيدت فى   2017-08-13 

برقم ايداع    3334 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

145 - محمد عبد السلم محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7894   قيدت فى   21-06-2012 برقم 

ايداع    785 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

146 - محمد فؤاد محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11387   قيدت فى   04-02-2015 برقم ايداع    

564 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

147 - ناجى محمد ناجى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15558   قيدت فى   04-02-2016 برقم 

ايداع    583 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

148 - عواطف عثمان عثمان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19788   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    1356 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

149 - احمد رزق عبدالمطلب بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20030   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    1730 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

150 - محمد احمد محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20242   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    2034 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

151 - هشام محمد فرج غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21262   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

3613 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26
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152 - محمد على بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   567   قيدت فى   02-12-1997 برقم ايداع    508 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-01

153 - ايمان مجدى وهبه حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7574   قيدت فى   14-02-2012 برقم ايداع    

224 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

154 - عبد الرؤوف عبد السلم على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8232   قيدت فى   2012-01-16 

برقم ايداع    1322 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

155 - محمود صبرى عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8941   قيدت فى   17-12-2013 برقم ايداع    

1030 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

156 - انتصار جاد المولى احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15091   قيدت فى   29-12-2015 برقم 

ايداع    5339 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

157 - رمضان عبد الفتاح عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16136   قيدت فى   24-03-2016 برقم 

ايداع    1404 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

158 - حسن عبده محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17679   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

3621 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

159 - مرفت عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3142   قيدت فى   27-07-2004 برقم ايداع    

453 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

160 - محمد صابر عكاشه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6715   قيدت فى   06-03-2011 برقم ايداع    

179 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

161 - ابو الفضل حسن محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7600   قيدت فى   22-02-2012 برقم 

ايداع    263 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

162 - رفيق لمعى محروس غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7669   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

383 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

163 - شربينى رمضان سيد الديب الديب للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12469   قيدت فى   

28-04-2015 برقم ايداع    1904 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-27

164 - ايمن جمال عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17981   قيدت فى   26-10-2016 برقم ايداع    

4040 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

165 - مصطفى يونس شحاته عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18967   قيدت فى   09-01-2017 برقم 

ايداع    129 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

166 - احمد ماهر حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19193   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

442 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

167 - كريم على سعداوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21342   قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    

372 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

168 - هبه سليمان عبد العزيز منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9695   قيدت فى   19-10-2014 برقم 

ايداع    1204 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

169 - عبد الحميد عبد العظيم عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15601   قيدت فى   2017-03-29 

برقم ايداع    1467 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

170 - هيام مصطفى سلمه عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18563   قيدت فى   05-12-2016 برقم 

ايداع    4796 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

Page 84 of 85 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - محمد عبد السلم على عفيفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20451  قيدت فى  30-05-2017 برقم 

ايداع   2418 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  

12:00:00ص

2 - الجمعيه التعاونيه النتاجية للتشييد والبناء   شركة سبق قيدها برقم :   4256  قيدت فى  07-08-2006 برقم 

ايداع   465 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  12:00:00

ص

3 - مكتب عزوز حسن للمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   2051  قيدت فى  17-11-2001 برقم 

ايداع   401 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  12:00:00

ص

4 - عمر محمد دسوقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6628  قيدت فى  17-01-2011 برقم ايداع   42 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2026  12:00:00ص

5 - محمد احمد سيد عبد الرحمن محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16840  قيدت فى  

06-06-2016 برقم ايداع   2400 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2026  12:00:00ص

6 - ايمان محمود شافعى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9267  قيدت فى  09-06-2014 برقم ايداع   

572 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2024  12:00:00ص

7 - احمد عبد الخالق احمد احمد وشريكه )شركة ال لشين للمقاولت العموميه (   شركة سبق قيدها برقم :   

17409  قيدت فى  23-08-2016 برقم ايداع   3209 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/08/2026  12:00:00ص

8 - تعديل اسم الشركه ليصبح هويدا رمضان ابراهيم بدوى و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   6552  قيدت 

فى  02-12-2010 برقم ايداع   958 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2025  12:00:00ص
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