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قيود أفراد

1 - محمد عبدالباسط محمد عبدالدايم حساني تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 5242 ورقم قيد 34552    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الحميدات 

شرق       ملك/ على عبدالفراج احمد محمود

2 - محمد سعدي يوسف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5244 

ورقم قيد 34553    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر المريس       بملك/ محمد رجب 

صلح الدين

3 - سامح محمد السعدي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5256 

ورقم قيد 34555    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبه سيدنا - 

نجع الوحده     بملك/ علي حسن عبدا

4 - فؤاد سيد احمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5257 ورقم قيد 

34556    محل رئيسى  عن بيع ادوات واعمال كهربائية, بجهة محافظة القصر شارع البحاروه - الكرنك     

ملك/ ناديه نوبى ابراهيم

5 - هيثم فؤاد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5258 ورقم قيد 

34557    محل رئيسى  عن بيع ادوات واعمال كهربائية, بجهة محافظة القصر نجع السوالم - منشاه العماري      

بملك/ فؤاد سيد احمد

6 - فاطمة عبدا التهامي حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5281 

ورقم قيد 34559    محل رئيسى  عن تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبه الحاج ابراهيم - 

الرياينة      بملك/ محمد عبدالحميد عكاشة

7 - محمود عبدا احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5282 ورقم 

قيد 34560    محل رئيسى  عن بيع ملبس ماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القصر شارع السيول   

بملك/ عبدا احمد سيد

8 - حسان احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5287 ورقم 

قيد 34561    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القصر 

القرنة الجديدة   بملك/ العزب محمود محمد يوسف

9 - احمد خليفة النوبي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5292 

ورقم قيد 34562    محل رئيسى  عن مكتب توريد رخام, بجهة محافظة القصر السيول   بملك/ جهاد محمود 

طايع

10 - وليد احمد بصري احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 5293 

ورقم قيد 34563    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر نجع المطاعية - 

البغدادى       ملك/ عطا ا احمد بصرى

11 - احمد كمال سعدي عبدالراضي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5294 ورقم قيد 34564    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر البغدادي   

بملك/ احمد جمال احمد حسن

12 - موسي سيد احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5298 ورقم قيد 34566    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الزينية بحري   بملك/ فرج 

رمضان سليم

13 - صفاء اسماعيل محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

5299 ورقم قيد 34567    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر نجع الصعايدة - المدامود      

ملك/ عبده مسعود السيد
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14 - محمد عبدالدايم احمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5335 

ورقم قيد 24133    رئيسى آخر  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القصر عزبة سلمان   ملك/ سميرة صالح 

سلمان

15 - عبدالحميد محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5339 ورقم قيد 29183    رئيسى آخر  عن بيع وعمل حلوى من عجين, بجهة محافظة القصر الدير    ملك/ 

عبدالحميد محمود محمد احمد

16 - سعيده سيد يوسف النوبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5303 

ورقم قيد 34568    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر ارمنت الوابورات - شارع 

الشهيد عبدالرحمن     ملك/ ايمن عبدالفتاح الضوى

17 - نجوى مهدى طنطاوى حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5306 ورقم قيد 34569    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع عوض 

ا الغربي منشاة العماري  بملك/ عمر فتحي ابراهيم

18 - طارق عبدالرحمن عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 5310 ورقم قيد 34570    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائية, بجهة محافظة القصر عزبة ابوقش - 

الكيمان    ملك/ طارق عبدالهادى العوامى

19 - جمعه مرسي عرابي طايع تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5314 

ورقم قيد 34571    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الجواهرة   بملك/ حجاج 

عبدالرحيم جاد

20 - رجب عبدالحكم سعدي حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5315 ورقم قيد 34572    محل رئيسى  عن معرض لبيع الرخام ومستلزمات الرخام, بجهة محافظة القصر 

شارع الشرطة البياضية   بملك/ محمد صديق سيد احمد عبدالغفور

21 - سهام عبدالسلم عطيه السايح تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

5316 ورقم قيد 34573    محل رئيسى  عن بيع اعلف وعطاره جمله وقطاعى, بجهة محافظة القصر الرياينة 

- الغربى قمول       ملك/ جبريل سعدا مرسى محمد

22 - جرجس فوزي جيد غالي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5317 

ورقم قيد 34574    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوية, بجهة محافظة القصر المدامود    بملك/ ياسيمن 

جرجس فوزي

23 - ابانوب فكري سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5319 

ورقم قيد 34575    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر اصفون   بملك/ فكري 

سعد ابراهيم

24 - محمد فتحي سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5324 ورقم 

قيد 34576    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة   بملك/ 

خالد كامل عبدالحميد

25 - محمد علي طايع محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5330 

ورقم قيد 34577    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع الطود البعيرات   

بملك/ طايع علي طايع محمد

26 - محمود النوبي يونس محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5333 

ورقم قيد 34578    محل رئيسى  عن مشغل خياطة, بجهة محافظة القصر القباحي الغربي  بملك/ مصطفي 

محمد احمد عرفه
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27 - مني جمال محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 5336 ورقم 

قيد 34579    محل رئيسى  عن مشغل خياطة, بجهة محافظة القصر شارع المدرسة الميري   بملك/الطيب 

عبدالمجيد محمد يوسف

28 - سعد محمد قناوي رمضان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5343 

ورقم قيد 34580    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر الحبيل   بملك/ ليلي زكي 

حسن محمد

29 - ريم محمود عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5346 

ورقم قيد 34581    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القصر امام المطافي امتداد شارع الشهيد 

عبدالرحمن  بملك/ خالد احمد ملك

30 - ابوالحسن محمد يوسف علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5344 

ورقم قيد 34582    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر شارع فاروق شبيب شرق السكة 

الحديد   بملك/ محمد موسي خضري

31 - ربيع طواب فاروق محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5347 

ورقم قيد 34583    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع الترعة - منشاة 

العمارى      ملك/ محمد الطواب فاروق محمد

32 - ابودوح سعد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5349 

ورقم قيد 34584    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر فوق عزبة البرج 

كيمان المطاعنة   بملك/ ظهران محمد عبدالكريم

33 - حسن عبدالفتاح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5351 ورقم قيد 34585    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القصر الحميدات شرق      ملك/ 

جابر عبدالفتاح محمد احمد

34 - اسلم محمد محمد نورالدين حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5356 ورقم قيد 34586    محل رئيسى  عن مكتب بيع عدسات طبية, بجهة محافظة القصر شارع خلف 

السنترال متفرع من شارع احمد عرابي  بملك/ بدري محمد عبدالعاطي محمود

35 - احمد عبدالفتاح عطيتو حامد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5358 

ورقم قيد 34587    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وادوات منزلية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القصر شارع القنصل متفرع من شارع احمد عرابي   بملك/ جون سمير ايوب

36 - محمد ابراهيم النجار ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5360 

ورقم قيد 34588    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات حلواني, بجهة محافظة القصر شارع المستشفي الجديده - 

ارمنت الوبورات      بملك/ سميه عبدالدايم حماد خليل

37 - دعاء عبد الستار حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5364 ورقم قيد 34589    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر شارع المستشفى - ارمنت 

الوابورات   بملك / طارق عبد العليم حسن يوسف

38 - احمد حامد عيسى الدسوقي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5365 

ورقم قيد 34590    محل رئيسى  عن مكتبه ماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والدعاية والعلن 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهة الختصاص, بجهة محافظة القصر شارع المحكمة   بملك/ ابراهيم 

منصور النوبي

39 - اشرف عبدالحارس حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5366 ورقم قيد 34591    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر الشارع الرئيسي 

القالتة   بملك/ بدوي بدري عبدالحارس
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40 - جيهان محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5369 

ورقم قيد 34592    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر بحري السكة الحديد 

ارمنت الحيط   بملك/ مكي عبدالحميد مكي

41 - نجار سيد احمد عثمان علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5370 

ورقم قيد 34593    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وادوات منزلية ومفروشات ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر عزبة حسين حسن   بملك/ شعبان سيد احمد عثمان

42 - ثريا النوبي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5372 

ورقم قيد 34594    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة   بملك/ 

محي جعفر احمد حسن

43 - سيد احمد محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 125,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 5374 

ورقم قيد 34595    محل رئيسى  عن بيع الوميتال, بجهة محافظة القصر العديسات بحري   بملك/ عبدالقادر 

احمد عباس

44 - فراج عبدالحميد عطيتو عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

5376 ورقم قيد 34596    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر المعل   ملك/ 

سلطان بسطاوى عبدالرحيم

45 - هناء محمود محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5388 

ورقم قيد 9698    رئيسى آخر  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر عزبة باسيلي البعيرات   

بملك/ محمد سيد احمد محمد

46 - علء بغدادي محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5404 ورقم قيد 19550    رئيسى آخر  عن توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر حوض ال 18 بملك/ فاطمة محمود علي دياب

47 - عفاف عزمى فريد متى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5397 

ورقم قيد 34597    محل رئيسى  عن ادارة وانشاء وتجهيز المنشآت الرياضية, بجهة محافظة القصر مشايخ 

عطية     ملك/ محمد ووجدى يونس عبدالرحمن

48 - زهره عبدالعال محمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5398 

ورقم قيد 34598    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة وخردوات, بجهة محافظة القصر شارع الدكتور موسي   

بملك/ اسلم محمد يحي

49 - احمد عبده الدردير احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5400 

ورقم قيد 34599    محل رئيسى  عن بيع ادوات حدادة وبويات, بجهة محافظة القصر نجع قباح العديسات قبلي   

بملك/ عبدالحميد احمد جللين

50 - ريهام عبده محمد جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5401 

ورقم قيد 34600    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر نجع الملقطة الكرنك القديم   بملك/ وليد 

عبدالصبور ابوالمجد

51 - احمد رمضان محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 5406 

ورقم قيد 34602    محل رئيسى  عن بيع سجائر جمله, بجهة محافظة القصر الناصرية - العشي      بملك/ 

حلمي رمضان رمضان

52 - عبدالناصر النوبي عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

5407 ورقم قيد 34603    محل رئيسى  عن مكتب هندسى وتطوير عقارى ومقاولت عمومية, بجهة محافظة 

القصر امتداد شارع المستشفى - الضبعية    ملك/ النوبى عبدا على اسماعيل
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53 - هشام احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5417 

ورقم قيد 11467    رئيسى آخر  عن بيع اجهزة كهربائية ومحمول عدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر شارع الشموس من المدينة المنورة     ملك/ عمر الفاروق محمد ابوالفضل

54 - ارميا روماني اديب جورجي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5431 ورقم قيد 14392    رئيسى آخر  عن مصنع اجهزة تكييف وتبريد, بجهة محافظة القصر نجع العمده   

بملك/ روماني اديب جورجي

55 - خالد يوسف عبدالحميد طاهر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5425 ورقم قيد 34605    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر بجوار صيدلية حسين الدالي عزبة الخزان   بملك/ سامية رمضان مدني

56 - حمدي مصطفي محمد عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

5426 ورقم قيد 34606    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القصر بجوار السجل المدني 

الجديد ترعة اصفون   بملك/ علي ابراهيم سعيد جادالكريم

57 - عبير احمد عبدا مهدي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5432 

ورقم قيد 34607    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الحاجر المحاميد قبلي   

بملك/ اشرف محمود علي عوض

58 - ايمن لبيب حامد عطيتو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5435 

ورقم قيد 34608    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر نجع بدران الكرنك   بملك/ عفاف 

عربي محمود

59 - هلل ملك خليل سليمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5445 

ورقم قيد 34610    محل رئيسى  عن بيع اجهزة تكييف وتبريد ومزادات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر بجوار كوبري السيما مركز شباب ارمنت الحيط بملك/ احمد عبدالجواد بصري

60 - يحي منصور الضوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5446 

ورقم قيد 34611    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر كومير    ملك/ منصور 

الضوى محمد

61 - زكريا سيد الزهري غزالي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5449 

ورقم قيد 34612    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الطود   بملك/ الضوي 

علم عارف

62 - حسين احمد حسين شحاته تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5451 

ورقم قيد 34613    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع المعهد الديني ارمنت الحيط   بملك/ 

فاطمة محمج عمر فضل

63 - مصطفي عبدالنبي زكي محمد عارف تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 5453 ورقم قيد 34614    محل رئيسى  عن مصنع لبيع وتصنيع البلستيك, بجهة محافظة القصر شارع 

مصطفي كامل   بملك/ حسن صالح محمود محمد

64 - احمد جمال احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5457 

ورقم قيد 34615    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر الروافعة الغربية   بملك/ جمال 

احمد حسين

65 - مريم جرجس فهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 5461 

ورقم قيد 34616    محل رئيسى  عن بيع خردوات ومستحضرات تجميل ماعدا الدوية, بجهة محافظة القصر 

نجع الصياغ     ملك/ جوزيف فيكتور مترى
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66 - صغير محمود محمد الطيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5509 ورقم قيد 19343    رئيسى آخر  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر نجع عبدالعزيز - البغدادى     ملك/ محمد عدلى محمد يوسف

67 - يوسف محمد يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5513 

ورقم قيد 31925    رئيسى آخر  عن مزرعة مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع البنى الجديد - 

منشاة العمارى     ملك/ هبه مصطفى احمد

68 - دعاء تهامي محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5463 

ورقم قيد 34617    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة القصر شارع جده من شارع التليفزيون    

ملك/ حمدى عبدالعاطى محمد

69 - هاشم حسن مكي علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5466 ورقم 

قيد 34618    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر عزبة الزهراء النمسا   بملك/ 

حسنين عبدالدايم حسنين

70 - ايمن محمد حسين الطيري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5468 

ورقم قيد 34619    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع ابو عربي         

بملك/ شعبان عبدالمنعم جمعه احمد

71 - محمد سيد احمد فخري بخيت تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5470 ورقم قيد 34620    محل رئيسى  عن معرض لبيع الموبيليات, بجهة محافظة القصر نجع بدران الكرنك 

الجديدة   بملك/ اشرف سعد الدين مهدي عبدالحكم

72 - وفاء عزالدين صادق علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5472 

ورقم قيد 34621    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الضبعية   بملك/ 

صابر احمد حسن

73 - تامر ابوالحمد مرعي ابوالحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5473 ورقم قيد 34622    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر الكرنك القديم     ملك/ ابوالحمد مرعى ابوالحمد

74 - محمود احمد عبدالحافظ علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5474 ورقم قيد 34623    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الضبعية   

بملك/ عبدالرحمن احمد عبدالحافظ

75 - ابراهيم محمد مصطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5477 ورقم قيد 34625    محل رئيسى  عن بيع مبيدات واسمده وبذور, بجهة محافظة القصر طفنيس المطاعنه     

بملك/ محمد مصطفي ابراهيم

76 - كريمه عبدالحكيم عطيتو موسي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5479 ورقم قيد 34626    محل رئيسى  عن مزرعة تربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر منشاة 

العماري   بملك/ زينب محمد محمود خليل

77 - عمر احمد ابوالمجد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5481 

ورقم قيد 34627    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرزيقات بحري  بملك/ 

احمد محمد احمد

78 - احمد عبدالراضي حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5482 ورقم قيد 34628    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة   بملك/ 

وحيد عبدالدايم السعدي
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79 - محمود احمد سرحان احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5485 

ورقم قيد 34629    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع ابوالحمد البغدادي   

بملك/ احمد محمد احمد خليل

80 - حمدي محمد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5486 

ورقم قيد 34630    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الحليلة    ملك/ ابراهيم 

حمدى محمد رمضان

81 - احمد علي النوبي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5488 

ورقم قيد 34631    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر عزبه الرواعي - 

الجراجوة     بملك/  علي النوبي احمد الدالي

82 - اليشع ايليه منسى اسحاق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5491 

ورقم قيد 34632    محل رئيسى  عن بيع اقمشة, بجهة محافظة القصر العضايمه    ملك/ ايليه منسى اسحاق

83 - جرجس عاطف صالح سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5493 

ورقم قيد 34633    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة   بملك/ ناجح بشير قديس

84 - عمر فوزى حماده محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5494 

ورقم قيد 34634    محل رئيسى  عن بيع بذور وقشور, بجهة محافظة القصر نجع ريان - منشاة العمارى     

ملك/ ممدوح احمد محمد احمد

85 - رمضان طه سباق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5495 

ورقم قيد 34635    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة القصر توماس وعافية 1   بملك/ ايمن قناوي 

محمد

86 - احمد امين مهدي علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5496 ورقم 

قيد 34636    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر الرزيقات قبلي   

بملك/ محمد عيد محمد عيد

87 - عبدا محمد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5497 

ورقم قيد 34637    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر زرنيخ     بملك/ محمد عبدا احمد المير

88 - سهره وهيب شحات شحاته تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5498 

ورقم قيد 34638    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع مكي 

اسماعيل   بملك/ سمير بخيت ناشد

89 - نسيم حنا داود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5500 ورقم 

قيد 34639    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية واجهزة كهربائية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر كومير     ملك/ ابراهيم داود ابراهيم حنا

90 - محمد خيري احمد سعدالدين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

5501 ورقم قيد 34640    محل رئيسى  عن بيع وتبريد وتجميد مواد غذائية ومجمدات, بجهة محافظة القصر 

شارع مصطفي كامل    بملك/ سيد احمد سنوسي

91 - ابراهيم احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 5505 

ورقم قيد 34641    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرزيقات بحري   

بملك/ فاطمة السانوسي ابوالحجاج
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92 - عبدالنبى احمد عبدالحكيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5540 ورقم قيد 30313    رئيسى آخر  عن بيع بقالــه, بجهة محافظة القصر نجع النجاجرة البحرى - البغدادى     

ملك/ محمد الصادق على عاشور

93 - محمود عباس احمد احمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 46,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5518 ورقم قيد 34642    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر بجوار مكتب 

الصلح الزراعي اصفون   بملك/ عمرو مصطفي فراج عبدالدايم

94 - مصطفي نور حسانين حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5519 ورقم قيد 34643    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القصر شارع الكول - المكسر      

ملك/امينه محمد مدنى محمد

95 - عبدالرضي صلح غانم على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5520 ورقم قيد 34644    محل رئيسى  عن تربية وتسمين دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الغريرة   

بملك/ المير احمد امين

96 - فاخوري اعماد نافع موسي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5527 

ورقم قيد 34645    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة   بملك/ اعماد نافع موسي

97 - فراج احمد دياب خليفه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5530 

ورقم قيد 34646    محل رئيسى  عن مقهي شعبي, بجهة محافظة القصر شارع الحرية متفرع من شارع المدينة 

المنورة   بملك/ جعفر احمد عبدالسميع عبدالمجيد

98 - مدلين برسوم حنا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 5531 

ورقم قيد 34647    محل رئيسى  عن بيع بقالــه, بجهة محافظة القصر شارع الجسر - الزينية بحرى    ملك/ 

يوحنا فهيم بسطوروس

99 - محمد عبدالعاطي عبدالحافظ نوبي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5535 ورقم قيد 34648    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الزينية 

قبلي   بملك/ حمدي عبدالمنعم فكري

100 - اشرف حسين حسن السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

5541 ورقم قيد 34649    محل رئيسى  عن مزرعه تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع 

المدلي       بملك/ سيد حسن السيد احمد

101 - احمد فؤاد يونس عبادي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5552 

ورقم قيد 34650    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر ترعة ناصر   بملك/ 

نور الدين اسماعيل حسين

102 - مؤمن عبده بغدادي حامد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5557 

ورقم قيد 34651    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الطود     ملك/ ايمن 

عبده بغدادى

103 - يحيي محمد امين حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5558 

ورقم قيد 34652    محل رئيسى  عن ثلجة لبيع وتجهيز الموز, بجهة محافظة القصر الدير       بملك/ محمد 

يحيي محمد

104 - احمد محمد النجار محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5559 

ورقم قيد 34653    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرزقه متفرع من شارع 

السواقه - النجوع بحرى - النواصر     ملك/ قناوى امين حسن ابراهيم
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105 - ابراهيم سعيد العبد مدكور تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5560 

ورقم قيد 34654    محل رئيسى  عن فراشة, بجهة محافظة القصر منشاة العماري   بملك/ بهاء سعيد العبد 

مدكور

106 - محمد عبدالراضي ابوزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5561 ورقم قيد 34655    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الرزقه - النجوع 

بحري - النواصر       بملك/ عبدالسلم محمود حسن

107 - رامي يوسف السبع عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5562 ورقم قيد 34656    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربيتها وبيعها, بجهة محافظة القصر ابوقليعي 

ارمنت الحيط   بملك/ ريمون يوسف السبع

108 - محمد على عبد الحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5564 ورقم قيد 34657    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر جبل ابو قليعى - 

ارمنت الحيط    بملك / حسن عبد العاطى ابراهيم

109 - مايكل رأفت فوزي داود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5565 

ورقم قيد 34658    محل رئيسى  عن بيع قطاع غيار تكييف و تبريد, بجهة محافظة القصر شارع الموقف خلف 

المحطة   بملك/ احمد حرزا عبدالوهاب

110 - محمود عبداللطيف محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5566 ورقم قيد 34659    محل رئيسى  عن بيع بقالــه, بجهة محافظة القصر المريس   ملك/ محمود محمد 

احمد عثمان

111 - هانى كمال كامل حنا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5567 ورقم 

قيد 34660    محل رئيسى  عن مكتب بيع الطابعات و ماكينات التصوير والحبار ولوازمها فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القصر بجوار 

ادارة المرور - نجع الخطباء   بملك / رشا فايز ميلد

112 - نجوي حسين حجاج محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 5569 

ورقم قيد 34661    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية ومزادات, بجهة محافظة القصر شارع الفتي بجوار 

مسجد عمر بن الخطاب جزيرة ارمنت الحيط   بملك/ عبدالهادي محمد حميد

113 - مؤمن مبارك شمندي عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

5571 ورقم قيد 34662    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر نجع ابوطربوش - 

المدامود - مركز طيبة     ملك/ ياسر مبارك شمندى

114 - محمود رجب محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5576 

ورقم قيد 34663    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع عرب عبدالمجيد - 

منشية النوبة    ملك/ رجب محمود احمد عبدالمجيد

115 - حلمي محمد حلمي الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5583 

ورقم قيد 34664    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائية وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القصر ساحل الجرف - ارمنت الحيط      بملك/ امل حلمي الطاهر

116 - كريمه ابوالمجد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5591 ورقم قيد 34665    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع 

محمد موسي الحبيل  بملك/ محمد احمد عامر ابراهيم

117 - عبدالناصر جمال احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5592 ورقم قيد 34666    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر القالتة     ملك/ جمال احمد محمد
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118 - الحسيني عبدالكريم علي ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5594 ورقم قيد 34667    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الغريرة   بملك/ 

مرقس فاخوري صديق

119 - اميرة سيد حمزة معوض تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5599 

ورقم قيد 34668    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر طراد النيل الضبعية   بملك/ محمد 

رياض محمد علي

120 - عدلي عثمان احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5601 

ورقم قيد 34669    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر كومير   بملك/ احمد طه 

ابراهيم طه

121 - محمد عبدالحميد حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5602 ورقم قيد 34670    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع وتعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القصر 

شارع التلفزيون   بملك/ فاطمة حلمي عبدالرحمن

122 - محمد سيد حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5605 

ورقم قيد 34671    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ماعدا الجانب, بجهة محافظة القصر الزناقطة منشاة 

العماري   بملك/ سيد حامد احمد الباروكي

123 - فله علء الدين احمد شبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5606 

ورقم قيد 34672    محل رئيسى  عن مقهي شعبي, بجهة محافظة القصر المحل رقم 3 بمنطقة عمارات 620 

فدان )المجاورة الثانية ( بمقر جهاز مدينة طيبة   بملك/ جهاز مدينة طيبة

124 - احمد محمد سهرى حجاج تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5607 

ورقم قيد 34673    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر الكرنك الجديدة    بملك / محمد 

سهرى حجاج

125 - فايزة نور بباوي رزيق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 5608 

ورقم قيد 34674    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر ارمنت الوبورات ابوحطب   بملك/ نبيل صبحي غبر

126 - موسى رمضان على عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5612 ورقم قيد 34675    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الطود  بملك / 

احمد حسن عبد الباسط

127 - محمد عبدالحكيم محمد همام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

5613 ورقم قيد 34676    محل رئيسى  عن بيـع بقالـه, بجهة محافظة القصر حمره دوم - النجوع بحرى     

ملك/ عبدالحكيم محمد همام

128 - سعود رمضان عثمان محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5621 ورقم قيد 34677    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القصر شارع البحترى - شرق السكة 

الحديد     ملك/ محمد رمضان عثمان

129 - رافت عبدالراضي محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5624 ورقم قيد 34678    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر بجوار المطار - نجع الزناقطة - 

منشاة العمارى    ملك/ امنيه عبادى احمد محمود

130 - اسماء عبدالناصر محمد بصري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5627 ورقم قيد 34679    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الديمقراط   ملك/ محمود 

عبدالمعز جبريل
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131 - احمد سمير فتحي عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5628 ورقم قيد 34680    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع 

الشيخ فضيل     بملك/ سمير فتحي عبدالعزيز

132 - سعيد عبدالحميد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5629 ورقم قيد 34681    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة القصر بجوار البنزينه - نجع 

ابوسعيد      بملك/ محمد بحر عبدالباسط

133 - ايه الطاهر حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5631 

ورقم قيد 34682    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع 

المشروع - ارمنت الحيط     بملك / محمود على احمد مكى

134 - احمد عبد الدايم عبد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5637 ورقم قيد 34685    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر الرزيقات 

بحرى    بملك / السعدى احمد محمد عطيه

135 - تحيه محمد محمد محمد بدري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5638 ورقم قيد 34686    محل رئيسى  عن تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع عمرون 

الشرقي - البغدادي       بملك/ ابراهيم سيد احمد رشيدي

136 - محمد امام يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5640 

ورقم قيد 34687    محل رئيسى  عن مقهي شعبي ) كوفي شوب(, بجهة محافظة القصر منشاه العماري     

بملك/ علي بشاري ابورحاب

137 - مصطفي عزت محمد قناوي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5641 ورقم قيد 34688    محل رئيسى  عن بيع اقمشة وستائر ومستلزماتها, بجهة محافظة القصر شارع 

الراهبات - شرق السكة الحديد    ملك/ فيفى عبدالجابر بدوى ودينا وهشام جادالرب امين

138 - ناديه صالح محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5642 

ورقم قيد 34689    محل رئيسى  عن بيع اعلف ونخالة, بجهة محافظة القصر شارع الصف - ارمنت الحيط    

بملك / غريب على عباس

139 - ملك ماهر جرجس داود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 5643 

ورقم قيد 34690    محل رئيسى  عن كوافير رجالى واكسسواراته, بجهة محافظة القصر نجع الصياغ    بملك / 

يوستينا ملك شكرى

140 - هاله بهاء احمد حلمي محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5644 ورقم قيد 34691    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر شارع مستجد - خلف نادى الشعب    ملك/ احمد مصطفى احمد

141 - سيده حسين عبد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

5647 ورقم قيد 34692    محل رئيسى  عن بيع دقيق, بجهة محافظة القصر شارع امتداد مصطفى كامل    

بملك / ابراهيم محمود عبد الرحيم

142 - محمد شحات مصطفي ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5650 ورقم قيد 34693    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الكيمان   ملك/ 

ابوالمعارف عبدالفتاح محمد

143 - عبد الرسول جمعه على عبد النعيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 5659 ورقم قيد 34695    محل رئيسى  عن مغسلة, بجهة محافظة القصر طريق الشيخ سعد - شارع 

الشيخ الشعراوى    بملك / مصطفى محمد نوبى
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144 - محمود ناصر علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5660 ورقم قيد 34696    محل رئيسى  عن تربيه وتفريخ الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر بجوار 

شبكة الكهرباء   - ابوزعفه النجوع قبلي     بملك/ عبدالرحمن حسن ابوالمجد

145 - صابرين حسن خضرى ابو الوفا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5663 ورقم قيد 34697    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر جبل ابو 

قليعي - ارمنت الوابورات      بملك / سيد حسين النجار

146 - علء جبرا احمد حنفى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5665 

ورقم قيد 34698    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وادارة منشأة فندقية ماعدا السياحية, بجهة محافظة القصر 

شارع مستشفى حورس الدولى - ارمنت الوابورات   بملك / احمد محمود عبد القادر النادى

147 - هاله احمد رضا احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5670 

ورقم قيد 34700    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ماعدا الجانب, بجهة محافظة القصر خلف سيالة بدران - 

الكرنك القديم     ملك/ محمد حسانين صادق

148 - سحر جبريل على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5678 

ورقم قيد 34701    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر حاجر ارمنت 

الحيط - ارمنت الحيط     بملك / خالد حسن احمد

149 - كريم عياد محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 5682 

ورقم قيد 34702    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر البقالة - ارمنت الحيط     

ملك/ عبدالفتاح حسن احمد السيد

150 - محمود مصطفى احمد رابع تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5683 ورقم قيد 34703    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر كوبرى المهدية - 

ارمنت الوابورات   بملك / ثابت ارزيق اسكندر

151 - يوسف عبد العال خالد صابر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

5685 ورقم قيد 34704    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الشيخ عامر - 

القبلي قمول    بملك / اسامه عبد الودود خالد

152 - عبدالراضي علي سالم علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5687 ورقم قيد 34705    محل رئيسى  عن بيع اقمشة وستائر, بجهة محافظة القصر شارع سانت كترين 

بجوار شارع سوق الصنايع     ملك/ رشيد عبدالراضى ابوالمجد

153 - روماني فكري فاخوي سيفين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5690 ورقم قيد 34706    محل رئيسى  عن مخزن بيع مفروشات واجهزة كهربائية, بجهة محافظة القصر 

الكوم الغربي الكيمان   بملك/ بيشوي فكري فاخوري

154 - جمال احمد محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5691 

ورقم قيد 34707    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر القالتة   بملك/ 

نادية ابوالحجاج احمد يوسف

155 - اسماء عبدالغني دسوقي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5693 ورقم قيد 34708    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر القالتة    

بملك/ سامح احمد ابراهيم

156 - فاطمة فتحي سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5696 

ورقم قيد 34709    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر النوافل الكرنك   بملك/ فريد ابراهيم 

رزق
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157 - نعمه حسن الصادق علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5698 

ورقم قيد 34710    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر العديسات قبلي 

الرواعي   بملك/ عبدالمعز محمد علي بكري

158 - بيشوي بساده بشير الحامدي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5701 ورقم قيد 34711    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر 

حاجر الرزيقات بحري   بملك/ روماني جويد ابواليمين يعقوب

159 - زينب سيد محمود الضوى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5702 

ورقم قيد 34712    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة   ملك/ محمد 

جعفر احمد حسن

160 - ياسر عبدالصابور الدسوقي حسان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 5705 ورقم قيد 34713    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع تمثالي ممنون   بملك/ عمر مطاوع حسين علي

161 - وليد عبد الموجود حسيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 5712 ورقم قيد 34714    محل رئيسى  عن مستودع حديد واسمنت, بجهة محافظة القصر شارع النيابة 

الدارية - العوامية     بملك / محمد عبد الظاهر محمد سيد

162 - اسحاق متي مكاري متي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5713 

ورقم قيد 34715    محل رئيسى  عن مزرعة تربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الزينية بحري   

بملك/ عاطف خميس حبشي

163 - محمد سمير احمد طايع تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5714 

ورقم قيد 34716    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر المريس      بملك/ فوزي حفظي 

حامد

164 - سيده فراج محمد الضوى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5715 

ورقم قيد 34717    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر 

الرزيقات بحرى    ملك/ محمود محمد الضوى

165 - محمد عبدالغني محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5716 ورقم قيد 34718    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبة 

الدكر الرزيقات بحري   بملك/ محمود احمد محمد احمد

166 - هاني سعدي يسن عيسي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 5717 

ورقم قيد 34719    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر نجع محمد موسي - الحبيل          بملك/ 

سعدي يسن عيسي

167 - ازهار محمد عبدالرءوف محمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 5718 ورقم قيد 34720    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل اخشاب, بجهة محافظة القصر القبلي قمول   

بملك/ محمد عبدالباسط مرتضي

168 - محمود شعبان ابوزيد بدران تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5719 ورقم قيد 34721    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر المساوية     

ملك/ منتصر ناجح الضوى

169 - خضريه يوسف حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5720 ورقم قيد 34722    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر 

الرزيقات بحري   بملك/ محمد بكري رسلن محمد
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170 - ابراهيم جمال ابراهيم مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

5724 ورقم قيد 34723    محل رئيسى  عن مخزن لبيع وتغيير زيوت سيارات, بجهة محافظة القصر طفنيس   

بملك/ عبدالرؤوف ابراهيم مصطفي

171 - نرمين نبيل فاخوري جبران تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5733 ورقم قيد 34724    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الكوم الغربي - الكيمان      

بملك/ عبدالباسط جابر محمد علي

172 - صفي الدين رضوان محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5739 ورقم قيد 34725    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم رحلت وحجز تذاكر ماعدا السياحية, بجهة محافظة 

القصر المدامود    بملك/ ايمن رضوان محمد عمر

173 - ضياء نون صالح حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5741 

ورقم قيد 34726    محل رئيسى  عن مكتب هندسي وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر شارع المركز    بملك/ صالح نون صالح

174 - هاشم سعيد كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5742 

ورقم قيد 34727    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر العطلت   بملك/ سعيد 

كامل حسن احمد

175 - صابر حسين رشدي حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5745 ورقم قيد 34728    محل رئيسى  عن مزادات عمومية, بجهة محافظة القصر الجبلين نجع مكي سالم 

الغريره   بملك/ عبدالرحيم محمد محمود

176 - رمضان بغدادي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5751 ورقم قيد 34729    محل رئيسى  عن اسغلل محاجر رخام وجيرانيت, بجهة محافظة القصر شارع 

الخضيرات - البغدادي      بملك/ فؤاد رمضان فؤاد احمد

177 - روماني غبر اسرائيل خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5757 ورقم قيد 34730    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر 

الرياينة   بملك/ عاطف غبر اسرائيل

178 - محمد عبدالجواد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

5771 ورقم قيد 34732    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة القصر المعل شرق   بملك/ 

شرين عبدالجواد محمد

179 - زكريا عزيز قليني موسي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 5772 

ورقم قيد 34733    محل رئيسى  عن مزرعة تربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع الحسينات  

بملك/ كيرلس سمير حكيم

180 - بيتر يوحنا ناروز حنا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5779 

ورقم قيد 34734    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة القصر الزينية بحري   بملك/ سيد احمد محمود 

محمد يونس

181 - شيماء الغول الطاهر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5780 

ورقم قيد 34735    محل رئيسى  عن مطحن غلل, بجهة محافظة القصر بجوار نادي الشبان - مجمع المدارس 

- المريس       بملك/ محمد يونس السمان

182 - مصطفي احمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5787 ورقم قيد 34737    محل رئيسى  عن تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر الرزيقات 

قبلي       بملك/ عيد محمد عيد عابد
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183 - كرام حسين جادالكريم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5788 ورقم قيد 34738    محل رئيسى  عن بيع الوميتال, بجهة محافظة القصر جاد الكريم المدامود   بملك/ 

وليد محمود فتح ا عبدالجليل

184 - متى ثابت عبدالملك عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5789 ورقم قيد 34739    محل رئيسى  عن بيع الملبس والخردوات عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

القصر شارع القنصل     ملك/ ثابت عبدالملك عبدالشهيد

185 - ليلي السعدي عبادي حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5792 

ورقم قيد 34740    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة 

الكمبيوتروالنترنت, بجهة محافظة القصر البياضية   بملك/ عبدا احمد محمد محمود

186 - عبير محمود طلعت عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 5793 ورقم قيد 34741    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر 

نجع عمرون - البغدادي      بملك/ احمد محمد احمد اسماعيل

187 - احمد محمود عبدالحميد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

5794 ورقم قيد 34742    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع 

السناينة    ملك/ احمد حسين حسان

188 - رحمه كامل فلسطين مقار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 5795 

ورقم قيد 34743    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة القصر بجوار الشيخ ريان - اصفون    ملك/ 

نعمة جابر تامر

189 - نصره عبده احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5797 

ورقم قيد 34744    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع عليو - 

القالته    ملك/ حسن خليفه حسن

190 - احمد عبدالحميد احمد حفني تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5798 ورقم قيد 34745    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر بجوار مسجد الرحمن - الدير 

شرق         بملك/ احمد عبده احمد محمد

191 - مينا مجدي صبحي سيفين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5808 

ورقم قيد 34746    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ادوات صيد اسماك, بجهة محافظة القصر شارع الزهراء - 

مشايخ عطيه - شرق السكة الحديد       بملك/ مني نسيم اقلديوس مشرقي

192 - جمال محمود لطفي ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5814 

ورقم قيد 34747    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الحلة شرق   بملك/ ناصر محمد ابراهيم

193 - احمد السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5819 

ورقم قيد 34748    محل رئيسى  عن ورشة لحام كاوتش, بجهة محافظة القصر الرواجح  بملك/ احمد على 

محمد عبد العال

194 - سامح صبحي بشري باسليوس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5820 ورقم قيد 34749    محل رئيسى  عن تقطيع وتشكيل الواح صاج, بجهة محافظة القصر شارع متفرع 

من سيالة بدران   بملك/ عطيات يوسف مجلع

195 - عادل عبدالهادي عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5826 ورقم قيد 34750    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر العديسات قبلي   بملك/ 

خالد عبدالهادي عباس
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196 - هاني زكي كامل زكي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5827 

ورقم قيد 34751    محل رئيسى  عن بيــع بقالـة, بجهة محافظة القصر شارع توت عنخ امون    ملك/ مريم 

سليمان غبر

197 - مكي عبدالعظيم مهدي مكي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5830 ورقم قيد 34752    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامة ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر عزبة مهدي الديمقراط   بملك/ حليمه موسي محمود

198 - محمد فؤاد مسعود ابراهيم الخولي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5831 ورقم قيد 34753    محل رئيسى  عن مطعم شعبي, بجهة محافظة القصر شارع سيالة بدران - شرق 

المزلقان   بجوار قرية سيدي المنصور        بملك/ اشرف عبده بربري

199 - عمر الصادق جاد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5832 

ورقم قيد 34754    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر العشى    ملك/ حسين عبدالهادى 

محمود

200 - الشايب نجيب داود ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5837 ورقم قيد 34755    محل رئيسى  عن اصلح دراجات, بجهة محافظة القصر شارع يوسف حسن    

ملك/ مريم نجيب داود

201 - محمود عبده جاد السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5839 

ورقم قيد 34757    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة القصر ساحل الجرف ارمنت 

الوبورات   بملك/ محمد عبده جادالسيد

202 - الطيب حكيم شحات سفين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5840 

ورقم قيد 34758    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القصر المريس        بملك/ الطيب 

عيسي موسي

203 - فاتن محمود سعيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5843 

ورقم قيد 34759    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن وتربيتها, بجهة محافظة القصر ارمنت الحيط      

ملك/رمضان حسن احمد عجلن

204 - نوبيه السعدي خليفه بدر تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5849 

ورقم قيد 34760    محل رئيسى  عن بيع فاكهة, بجهة محافظة القصر القرية - دويح    ملك/ جواهر عبدربه 

محمد

205 - محمد عبدالجواد عباس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5852 ورقم قيد 34761    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر المريس    

ملك/ عبدالجواد عباس يوسف

206 - مصطفي محمد عامر حامد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5855 ورقم قيد 34762    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر توماس 

3   بملك/ عامر احمد عامر حامد

207 - فتحى انور عبدالمنعم علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5856 

ورقم قيد 34763    محل رئيسى  عن بيع عطور وعطارة, بجهة محافظة القصر شارع خالد بن الوليد   بملك/ 

فندق شتيجنبرجر نايل بالس

208 - ميلد وهيب نجيب سليمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5862 

ورقم قيد 34764    محل رئيسى  عن بيع الموبيليا الحيثة, بجهة محافظة القصر بجوار عزبة الملك سطيح 

الكيمان   بملك/ ذكري فاخوري جبران
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209 - صفاء ابوزيد عبدالكريم الراوى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5865 ورقم قيد 34765    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر كيمان 

المطاعنة   بملك/ احمد عبدالصبور عبدالكريم

210 - حماده محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5866 

ورقم قيد 34766    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وقطع غيار اجهزة الدش ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر كيمان المطاعنة   بملك/ محمد عبدالهادى محمد

211 - وائل محمد حسن نور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5867 

ورقم قيد 34767    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات ديكور, بجهة محافظة القصر شارع متفرع من شارع 

التليفزيون ال18   بملك/ مصطفي ثروت حافظ

212 - محمد حباشي حسين يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5871 ورقم قيد 34768    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر حاجر 

القالتة   بملك/ احمد حباشي حسين

213 - ورده سعدى السيد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5873 ورقم قيد 34769    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القصر منشاة العماري   

بملك/ موسي شحات منصور

214 - احمد سعدالدين البدري ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5876 ورقم قيد 34770    محل رئيسى  عن بيع وتصليح ادوات كهربائية, بجهة محافظة القصر عزبة صالح 

النجوع قبلي   بملك/ سعد الدين البدري ابوالمجد

215 - مايكل جرجس شايب خليل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5877 

ورقم قيد 34771    محل رئيسى  عن بيع زجاج, بجهة محافظة القصر شارع سيالة بدران - امام بنزيمة النيل    

بملك / ورثة المرحوم طلعت محمد عبد المقصود

216 - صلح عبدالشافي محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5881 ورقم قيد 34772    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر نجع الكلبات القبلي قمول   بملك/ محمد عبدالسلم حسين

217 - عمر جمال سيد بغدادي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5883 

ورقم قيد 34773    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار اجهزة محمول, بجهة محافظة القصر القبلي قمول   بملك/ 

سعيد فتحي احمد منصور

218 - محمود كمال احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5886 

ورقم قيد 34774    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر المحاميد قبلي   

بملك/ اشرف شاكر يوسف عبدالكريم

219 - غاده عباس محمد الصغير حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5887 ورقم قيد 34775    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع شجرة الدر - المدينة المنورة     بملك/ محمد اشرف احمد محمود

220 - مارينا سامي زخاري غالي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5890 ورقم قيد 34776    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر ارمنت 

الحيط   بملك/ جرجس غطاس لبيب

221 - خالد فوزي عبدا محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5891 ورقم قيد 34778    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, 

بجهة محافظة القصر شارع طراد النيل العشي   بملك/ سيد على محمود عبدا
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222 - احمد نجم الدين فهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5892 

ورقم قيد 34779    محل رئيسى  عن بيع وصيانة اجهزة تكييف وتبريد واجهزة كهربائية طلمبات مياه ومولدات 

ديزل وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القصر النوافل - الكرنك   الجديده     

بملك/ اميمه عبدالحارس صديق احمد

223 - عبدا عياد العزب احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5893 

ورقم قيد 34780    محل رئيسى  عن ورشة حداده كريتال, بجهة محافظة القصر ترعه جوده الطود الشرقي 

البعيرات   بملك/ محمد عياد العزب احمد

224 - احمد يوسف احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5894 ورقم قيد 34781    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية الدواجن لبيعها, بجهة محافظة القصر 

الروافعة البغدادي   بملك/ جلل محمد احمد عبدالعال

225 - محمود عبد ا محمد الطيب احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5896 ورقم قيد 34782    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف ألى, بجهة محافظة القصر شارع كماله محمد 

على - ميدان المحكمة    بملك / عبد ا محمد الطيب

226 - علي محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5897 

ورقم قيد 34783    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة القصر المدامود - مركز طيبة    

ملك/ عوض عبدالمنعم اسماعيل

227 - جمالت محمد فوزي علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5898 

ورقم قيد 34784    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع حبشي 

القبلي قمول   بملك/ عبدالعليم محمد خليل

228 - محمد عبده مرعزى احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5899 

ورقم قيد 34785    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع العمده    بملك / 

احمد سيد احمد حسين

229 - نعمه علي عبداللهي علي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5908 

ورقم قيد 34786    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر نجع عبدالنبي - الحبيل     

بملك/ صالح  احمد عبدالعزيز

230 - علي حساني علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5909 

ورقم قيد 34787    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القصر شارع النزهة )السلخانة 

سابقا(   بملك/ عبدالناصر حساني علي محمد

231 - احمد عبد النعيم حنفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5918 ورقم قيد 34789    محل رئيسى  عن مطعم شعبى, بجهة محافظة القصر شارع ايوب بجوار السوق 

السياحى  بملك/ عبد النعيم حنفى محمد خليل

232 - محمود محمد عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5920 ورقم قيد 34790    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر شارع الرزقه - الرياينة     

بملك / حسن عبد الحميد محمد

233 - طارق عادلى عبد الملك جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5927 ورقم قيد 34791    محل رئيسى  عن بيع بقالة وخردوات, بجهة محافظة القصر ش وردى بولس من ش 

كنيسة النبا انطونيوس  بملك/ بول طارق عادلى

234 - عبدا احمد حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5934 ورقم قيد 34793    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر ش الروضه الشريفة        بملك/ محمود عبدالفتاح حسين احمد
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235 - اشرف زينهم سعد يونس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5937 

ورقم قيد 34794    محل رئيسى  عن تربية وتسمين دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر باويل - النجوع 

قبلى      ملك/ المير على حمدان على

236 - نادية النجار سعد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5938 ورقم قيد 34795    محل رئيسى  عن بيع عطارة, بجهة محافظة القصر حاجر العديسات قبلي   بملك/ 

نسمه عبدالباقي النوبي

237 - منصور الضوى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5939 ورقم قيد 34796    محل رئيسى  عن تربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر ترعه ام عدس  

النجوع بحرى  بملك/ ياسر الضوى محمد احمد

238 - احمد محمود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5940 

ورقم قيد 34797    محل رئيسى  عن تربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع الفرشوطى - 

الضبعية    بملك / هناء عبدالرحيم مرسى

239 - احلم محمد بكري محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5947 

ورقم قيد 34798    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزه الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع البروج - ارمنت الوبورات      بملك/ احمد يوسف علي محمد

240 - اليصابات مجلع سعد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5953 ورقم قيد 34799    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع مكي   

بملك/ صالح احمد ابوبكر

241 - هاني يوسف ابوالحجاج محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5954 ورقم قيد 34800    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحوم, بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابى - 

بجوار موقف ارمنت     ملك/ سعدى محمود احمد ابراهيم

242 - محمد بدوى عبدا عبادى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5955 

ورقم قيد 34801    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الصعايده  المدامود  بملك/ على سعدى 

حسن

243 - محسن موسي الطيري بغدادي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5960 ورقم قيد 34803    محل رئيسى  عن مزادات, بجهة محافظة القصر نجع الجواهرة - القباحى الغربى   

ملك/ محمد خالد عبدالمتعال

244 - يحى محمد السنوسي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5961 

ورقم قيد 34804    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر نجع احمد ابراهيم - المدامود   بملك / 

محمد الفاتح عبد الحميد السنوسي

245 - ورده حسين حسان حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5963 

ورقم قيد 34805    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الرواجح   ملك/ اسلم فتحى رجب

246 - رمضان يوسف المنوفي شبيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5973 ورقم قيد 34806    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر حاجر القالته   ملك/ صابر 

الضوى عبدالمولى

247 - علي حسن عبدالمجيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5974 

ورقم قيد 34807    محل رئيسى  عن تربيه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة       بملك/ 

شعيب حمدان عوض
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248 - عبدالرحيم عبدالغني كويس نصر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5978 ورقم قيد 34808    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة القصر شارع التليفزيون      

بملك/ انعام وايمان عبدالرحيم محمود

249 - فراج موسى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5979 

ورقم قيد 34809    محل رئيسى  عن بيع واصلح الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة القصر شارع سيتى مول 

من شارع كليوباترا  بملك / نجوى فخري حسن علي

250 - حسان عبدالجليل احمد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5980 ورقم قيد 34810    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة القصر شارع ترعه اصفون - 

عزبه الخزان     بملك/ ناصر عبدالجليل احمد

251 - عمر ابراهيم محمد قناوي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5981 

ورقم قيد 34811    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الحله      ملك/ 

عبدا محمد على

252 - اسلم نوبى محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5982 

ورقم قيد 34812    محل رئيسى  عن بيع ادوات سباكة وادوات صحية, بجهة محافظة القصر نجع الزناقطة - 

منشاة العماري    بملك / احمد عبد الفتاح محمد

253 - محمود ثابت صديق عبدا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5985 ورقم قيد 34813    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر 

الضبعية    بملك / محمد ثابت صديق

254 - اسامه عبدالحميد بكري حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5986 ورقم قيد 34814    محل رئيسى  عن بيع بقالة ومواد غذائية, بجهة محافظة القصر حاجر العديسات 

قبلي    بملك/ سعديه عبدالحميد بكري

255 - محمد حماد سعد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 6001 

ورقم قيد 34815    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة القصر شارع السكرية     بملك/ ياسمين 

كمال محمود

256 - هشام رمضان خلف احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 6008 

ورقم قيد 34816    محل رئيسى  عن بيع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القصر شارع السويقه     

بملك/ احمد النوبي احمد خليل

257 - ابوبكر عبدالفتاح قناوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

6009 ورقم قيد 34817    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر وادى النسيم - 

الكيمان     ملك/ احمد محمود علء الدين

258 - مجدي حمام مرسال درياس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

6014 ورقم قيد 34818    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر 

الرزيقات بحري    بملك/ الراهب نبيه عبدالمسيح ملك

259 - مصطفي عدنان علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 6020 

ورقم قيد 34819    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر كوبري 

الخشب   بملك/ محمود مرعزي محمد

260 - محمد علي محمد حفوضه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 6022 

ورقم قيد 34820    محل رئيسى  عن مركز علج طبيعي, بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابي - بجوار 

سنترال طيبه     بملك/ عابدين احمد محمود احمد
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261 - محمود نادى ابوالمجد ادم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 6031 

ورقم قيد 34822    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر منشاة العمارى    ملك/ احمد ابراهيم عبدا

262 - عز انيس عبد ا ابادير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 6034 

ورقم قيد 34823    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وخراطة خشب, بجهة محافظة القصر بجوار مسجد أل البيت 

- العشي    بملك / سيد محمد حسن عويضة

263 - رضوان سيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 6035 

ورقم قيد 34824    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة القصر بجوار الكوبرى - العشى     ملك/ سيد 

محمد حسن

264 - عفاف عبد المقصود فرغلى حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

6036 ورقم قيد 34825    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع ابو 

عدس - العشى    بملك / فوزى بسيونى مهدى

265 - ايمن فتحى الطيب عبيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 6047 

ورقم قيد 34826    محل رئيسى  عن مزرعة تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر سكة ابو عمود - 

الضبعية    بملك / محمد فتحى الطيب عبيد

266 - جيهان ابراهيم احمد جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

6049 ورقم قيد 34828    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شرق السكة الحديد - بجوار قهوة 

المعاون - شارع النزهة     بملك / عبيد محمد عبيد سليمان

267 - محمد فتحى سيد احمد بلل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

6051 ورقم قيد 34829    محل رئيسى  عن مقهى شعبى, بجهة محافظة القصر شارع الطيب من شارع 

التليفزيون    بملك / جابر عبد الرضي

268 - احمد سعد الدين يوسف عباس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

6052 ورقم قيد 34830    محل رئيسى  عن مقهى شعبى, بجهة محافظة القصر شارع كورنيش النيل    بملك / 

ابو الحجاج ابراهيم حسن

269 - ابوالحسن غريب حسانى قرنى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

6053 ورقم قيد 34831    محل رئيسى  عن بيع بقالة بالجملة, بجهة محافظة القصر نجع محمد موسى - الحبيل     

ملك/ محمود غريب حسانى

270 - احمد صلح وهبى ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

6055 ورقم قيد 34832    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الطود    ملك/ 

مصطفى حجاج عبدالراضى

271 - عزه عبدالحى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 6061 

ورقم قيد 34833    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وتسمين دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر عزبة 

النادى - الكوم الحمر - كيمان المطاعنة     ملك/ محمد ابوالفضل محمد

272 - حسين محمد عبادى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6064 ورقم قيد 34834    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وانشاءات وطرق وتوريدات ماعدا اجهزة 

الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع محمد فريد    بملك / حسين احمد ابو الفضل

273 - محمد ابوالحسن محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6065 ورقم قيد 34835    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ماهدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع محمد فريد    ملك/ حسين احمد ابوالفضل

Page 22 of 62 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

274 - ناصر حسان احمد حلمى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 6066 

ورقم قيد 34836    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر حاجر الرياينة - 

ارمنت  بملك / هانى ضوى علم

275 - هند صلح عبدالمنعم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6067 ورقم قيد 34837    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ماعدا الجانب, بجهة محافظة القصر شارع طريق 

الكباش متفرع من شارع المطحن  بملك/ غريب توفيق عبدالمنطلب

276 - زينب محمود جادالرب نوبي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6068 ورقم قيد 34838    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع العجوز 

المدامود   بملك/ رفعت ابوبكر محمد طه

277 - مينا جابر فوزي شاكر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 6069 

ورقم قيد 34839    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر شارع طريق السمانين   بملك/ جابر 

فوزي شاكر

278 - محمد يوسف بربري محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6070 ورقم قيد 34840    محل رئيسى  عن معرض لبيع موبيليا, بجهة محافظة القصر نجع الخطبة   بملك/ 

الطيب دسوقي علي

279 - عبدالمنعم الغريب يسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6072 ورقم قيد 34841    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الحاجر 

المحاميد بحري   بملك/ سميه الغريب يسين

280 - مينا محارب عدلى بشارة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 6076 

ورقم قيد 34842    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه وسراميك, بجهة محافظة القصر شارع صلح سالم - 

غرب السكة الحديد     ملك/ يعقوب جريس بشارة

281 - فيليب سامي جرس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6077 ورقم قيد 34843    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الملحة القبلي قمول   بملك/ 

عبدالحميد عصمت محمد

282 - حجاج ابوالحمد بكري محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6078 ورقم قيد 34844    محل رئيسى  عن بيع احذية وشباشب, بجهة محافظة القصر شارع دندره متفرع من 

شارع مدرسة الصنايع   بملك/ محمود عبدالراضي محمد احمد

283 - مصطفي كامل عبدالعاطي جاد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6080 ورقم قيد 34845    محل رئيسى  عن تاجير فراشة, بجهة محافظة القصر شارع الجولي فيل جزيرة 

العوامية   بملك/ كامل عبدالعاطي جاد

284 - الشاذلى عبد الحميد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

6081 ورقم قيد 34846    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية وتاجير سيارات, بجهة محافظة القصر 

منشاة العماري    بملك / محمد عمران احمد

285 - اماني صديق بدوي صديق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6094 

ورقم قيد 34848    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة القصر الطود   

بملك/ احمد تغيان محمد ابراهيم

286 - مريد سيفين غبر عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6095 ورقم قيد 34849    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الشرفيه المحاميد قبلي   بملك/ 

كيرلس فايز عبدالنور
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287 - بيتر بهجت لوندي معوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6101 ورقم قيد 34850    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة القصر حاجر ارمنت الحيط  

بملك/ مايكل بهجت لوندي

288 - حازم يحي محمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6106 

ورقم قيد 34851    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وصيانتها ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر شارع فاطمة الزهراء من شارع الشيخ حفني   بملك/ كريم حمدي احمد

289 - عزت عباس رشوان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6107 

ورقم قيد 34852    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الزينية بحرى    بملك/ اسلم عزت عباس

290 - ايمان حامد عبدالوهاب قريشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6116 ورقم قيد 34853    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة القصر شارع مصر اسوان شرق   

بملك/ ابراهيم محمد جيلني

291 - محسوب سنوسي عبدالرحيم مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 6119 ورقم قيد 34854    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الرياينة   

بملك/ احمد عمر الجهلن حسن

292 - عزه عبدالباسط عادلى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6121 ورقم قيد 34855    محل رئيسى  عن بيع السجائر والدخنة, بجهة محافظة القصر العقبيه الرزيقات قبلي   

بملك/ عبدالجواد محمد محمود

293 - علي جاد احمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6123 

ورقم قيد 34856    محل رئيسى  عن بيع دواجن واعلفها ومستلزماتها, بجهة محافظة القصر الرزيقات قبلي    

بملك/ صابرين محمود محمد احمد

294 - صفاء محمود رجب محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6126 ورقم قيد 34857    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر العطلت     

بملك / ابو الحسن المير احمد

295 - عثمان رضوان عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

6127 ورقم قيد 34858    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر العوامية   بملك/ رضوان عثمان 

محمد

296 - هانم سيد حسان احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 6136 

ورقم قيد 34859    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر شارع منتراك من شارع 

التليفزيون   بملك / عادل مرتضى بولس

297 - محمد سفين محمد الصغير احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6140 ورقم قيد 34860    محل رئيسى  عن بيع اسمنت وحديد, بجهة محافظة القصر نجع محمد يوسف العشي   

بملك/ سفين محمد الصغير احمد

298 - نرمين بركات فهمى جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6141 ورقم قيد 34861    محل رئيسى  عن ورشة خياطة, بجهة محافظة القصر شارع البوسته القديمة - 

اصفون     بملك / صباح فهمى جادا

299 - عاطف جلل الطيري اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6144 ورقم قيد 34862    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر ش هلل 

السباعي   بملك/ جلل الطيري اسماعيل
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300 - نفيسه محمود خضري عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6147 ورقم قيد 34863    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر نجع 

البركة القبلي قمول   بملك/ سيد ابراهيم عبدا

301 - فاطمة عزب الراوي حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6149 

ورقم قيد 34864    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة القصر العصارة القبلي قمول   

بملك/ نصر محمد فرغلي

302 - عبدالحق احمد يوسف محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6153 ورقم قيد 34865    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع 

الشيخ خليفة السناينه   بملك/ محمود الطيب سليمان

303 - احمد حجازي احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6155 

ورقم قيد 34866    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر عزبة تمساح ارمنت الحيط   بملك/ 

حجازي احمد عثمان

304 - حسن احمد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6163 

ورقم قيد 34867    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة     بملك / صلح الدين 

ابو بكر صالح

305 - بشوي سعدا مجلع بطرس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

6164 ورقم قيد 34868    محل رئيسى  عن بيع مفروشات وملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

القصر العضايمة    بملك / سعدا مجلع بطرس

306 - ابانوب اسامة فؤاد بطرس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6165 

ورقم قيد 34869    محل رئيسى  عن بيع ستائر ومفروشات, بجهة محافظة القصر شارع السمعانية  بملك/ مينا 

جميل ايوب

307 - شيماء علي محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6166 

ورقم قيد 34870    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الحاجر الرزيقات بحري   

بملك/ احمد علي محمد احمد

308 - مروه احمد حساني الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 6169 

ورقم قيد 34871    محل رئيسى  عن بيع بذور وقشور, بجهة محافظة القصر امتداد السكة الحديد نجع الطويل   

بملك/ احمد عبدالوهاب محمد
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فروع الفراد

1 - محمود احمد السيد حسن عبدالمجيد  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   5268 ورقم قيد   34558  محل 

فرعى  عن  مكتب ليموزين  ) ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء ( و رحلت )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(  بجهة محافظة السكندرية 8 احمد فتحى جليم - شقه - قسم

2 - محمود احمد السيد حسن عبدالمجيد  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   5268 ورقم قيد   34558  محل 

فرعى  عن  مكتب ليموزين  ) ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء ( و رحلت )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(  بجهة محافظة القصر تم افتتاح فرع بمحافظه القصر - الزينيه 

بحرى - مركز طيبه -

3 - حسن حامد حجاجي عبدا  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   5444 ورقم قيد   12795  محل فرعى  

عن بيع بقالة  بجهة محافظة القصر بجوار مسجد خاتم المرسلين - نجع عوض ا الشرقى - منشاة العمارى     ملك/ 

النميرى محمد سيداحمد

4 - بثينه كامل محمد خليل  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   5588 ورقم قيد   15099  محل فرعى  عن 

تصميم مواقع وكاميرات مراقبه وبرامج محاسبية وتركيب شبكات كمبيوتر وانترنت وانظمة حريق وسرقات 

وسنترالت داخلية وبوابات كشف عن السرقات وبيع وصيانة اجهزة كمبيوتر وماكينات التصوير والطابعات فيما عدا 

خدمات المن والحراسة والكاميرات اللسلكيه.  بجهة محافظة القصر شارع طه - شرق السكه الحديد    ملك/احمد 

محمود عطيه جادا

5 - صديقه حسيب محمد ابراهيم  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   5766 ورقم قيد   31702  محل فرعى  

عن ورشة نجارة و اثاث  بجهة محافظة القصر نجع العوابد - الكرنك القديم    ملك/ مصطفى النوبى جادالرب

6 - رمزي الشايب يعقوب برسوم  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   5744 ورقم قيد   34184  محل فرعى  

عن مزرعة لتربية الدواجن لبيع الدواجن  بجهة محافظة القصر العديسات قبلى   ملك/ سمعان انور سمعان

7 - ابانوب رأفت حليم جورجي  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   5829 ورقم قيد   11817  محل فرعى  

عن مصنع تحميص وطحن وتعبئة البن  بجهة محافظة القصر الوحدة رقم 66 بقطاع الصناعات الغذائية بمجمع 

البغدادى    ملك/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية

8 - عبدالعظيم شمس الدين عبدالعظيم محمد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   5842 ورقم قيد   27815  

محل فرعى  عن بيع مفروشات  بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابي بجوار صيدلية كشك   بملك/ شمس الدين 

عبدالعظيم محمد

9 - بيشوي جرجس لبيب جرجس  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   5889 ورقم قيد   15592  محل فرعى  

عن مخزن لبيع المفروشات  بجهة محافظة القصر الكوم الحمر - الكيمان    ملك/ برسوم عطاا جرجس

10 - عزة السعدى محمد يوسف  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5922 ورقم قيد   32328  محل فرعى  

عن بيع ملبس وادوات رياضية ومكتب توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت  بجهة محافظة القصر 

خلف المستشفى الدولى      ملك/ عبدالعاطى ابوالوفا عبدالحميد

11 - محمد عبدالعزيز محمد سعدواي  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5928 ورقم قيد   34792  محل 

فرعى  عن معرض ايجار سيارات لحساب الغير  بجهة محافظة الجيزة اصبح / مدخل الشوبك الغربي القديم

12 - محمد عبدالعزيز محمد سعدواي  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5928 ورقم قيد   34792  محل 

فرعى  عن معرض ايجار سيارات لحساب الغير  بجهة محافظة القصر ش نهر النيل بملك محمد عبدالغني امين 

عبدالغني بندر القصر

13 - هاله احمد رضا احمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   6017 ورقم قيد   34700  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت ماعدا الجانب  بجهة محافظة القصر خلف سيالة بدران - الكرنك القديم     ملك/ محمد حسانين صادق

14 - طاهر سمير طاهر محمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   6044 ورقم قيد   33387  محل فرعى  

عن تم تعديل نوع النشاط الى تصنيع وتغليف مواد غذائيه لحوم  بجهة محافظة القصر الوحدة رقم 16 بالمنطقة 

الصناعية بمجمع البغدادى    ملك/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية

15 - مهنى كميل مهنى ايوب  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   6074 ورقم قيد   30220  محل فرعى  عن 

مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن  بجهة محافظة القصر عزبة الدكر - الرزيقات بحرى     ملك/ كميل مهنى ايوب
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16 - محمد سيد عبدالعزيز متولي  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   6105 ورقم قيد   10751  محل فرعى  

عن اضافة نشاط بيع اكسسوار وقطع غيار المحمول  على نفس العين المؤجرة  بجهة محافظة القصر 2 شارع معاذ 

بن جبل متفرع من شارع التليفزيون   بملك/ ورثة المرحومة كوثر احمد محمد

17 - على حسن حسان محمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   6125 ورقم قيد   12539  محل فرعى  عن 

بيــع بقالـه  بجهة محافظة القصر شارع على بن ابى طالب - متفرع من ش التليفزيون    ملك/ شاديه عبدالنبى على 

احمد

18 - عبدا ايوب جوده احمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   6100 ورقم قيد   30725  محل فرعى  عن 

مخزن لبيع الخشاب  بجهة محافظة القصر الشيخ حمد - المريس    ملك/ احمد عبدا ايوب جوده

19 - محمد محمود ابوزيد احمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   6160 ورقم قيد   31874  محل فرعى  

عن مكتب تأجير سيارات ماعدا السياحية  بجهة محافظة القصر القرايا     ملك/ اسماء محمود ابوزيد

قيود الشركات

1 - شركة جيهان سيد كمال بسطاوى وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    5436 ورقم قيد  34609    مركز عام  عن رحلت داخلية ماعدا السياحة  بجهة محافظة 

القصر الكرنك القديم - بجوار طريق الكباش   ملك/ احمد صلح الفولى على

2 - شركة ملك طلعت عبدالمسيح سعيد وشريكته شركة  رأس مالها 52,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    5476 ورقم قيد  34624    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات تجميل 

والتصنيع لدى الغير عدا الدوية  بجهة محافظة القصر شارع يوسف حسن     ملك/ شايب نعيم فهيم اندراوس

3 - احمد حازم احمد حسن وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

5654 ورقم قيد  34694    مركز عام  عن مقاولت عمومية  متكاملة  بجهة محافظة القصر شارع احمد 

قرقار متفرع من شارع التليفزيون     ملك/ اشرف محمد الطاهر عثمان

4 - شركه سليم حجاج وهبي سليم وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    6023 ورقم قيد  34821    مركز عام  عن مكتب رحلت ماعدا الجانب  بجهة محافظة القصر 

مركز ومدينة الزينية - طيبة      ملك/ محمد عبيد لبيب

5 - شركة بسمه سعيد عبدالعزيز على وشريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    6048 ورقم قيد  34827    مركز عام  عن مقاولت تشغيل وصيانة المنشآت العامة والخاصة - 

اعمال الكهروميكانيكية وشبكات التصال - اعمال صيانة ونظافة وتجميل المنشأت العامة والخاصة والمطارات 

والمرافق - صيانة وتشغيل محطات المياه وشبكات الصرف الصحى وصيانة وتشغيل البار وتطهير الخزانات - 

اعمال حفر وردم الكابلت وخطوط المياة والغاز والكهرباء - زراعة وتشجير المساحات الخضراء واللند سكيب 

- صيانة جميع الجهزة الكهربائية وصيانة وتركيب السانسيرات . بعد استخراج التراخيص اللزمه من جهات 

الختصاص.  بجهة محافظة القصر نجع البحاروة - الكرنك القديم     ملك/ شعبان فؤاد محمد احمد
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فروع الشركات

1 - ياسر عدلى احمد محمد وشريكته   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    5782 ورقم قيد   34736   

فرعى  عن النقل والرحلت  بجهة محافظة الجيزة ح 1 مج 5 عمارة 903 مكتب 1

2 - ياسر عدلى احمد محمد وشريكته   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    5782 ورقم قيد   34736   

فرعى  عن النقل والرحلت  بجهة محافظة القصر افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور الثانى العلوى بجوار 

مستشفى القرنه المركزى
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 محو - شطب

1 - محمد حسن زيدان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   2156 قيد فى 20-05-2000 برقم ايداع  358 وفى 

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

2 - جمعه خليل يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3005 قيد فى 27-12-2004 برقم ايداع  1087 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

3 - زينب طايع محمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   6030 قيد فى 12-11-2005 برقم ايداع  907 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

4 - احمد فتح ا عمر عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7095 قيد فى 11-05-2014 برقم ايداع  822 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

5 - محمود رضا اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8670 قيد فى 26-04-2011 برقم ايداع  320 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

6 - محمد يوسف محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   11883 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  4130 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

7 - باسم ماهر جميل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19844 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  2461 وفى 

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

8 - ابتسام محمد عبدالسيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24437 قيد فى 11-08-2020 برقم ايداع  3636 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

9 - كريم عياد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26422 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  7296 وفى 

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

10 - ايمن عبدالعاطى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   27003 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع  

897 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

11 - محمود شعبان احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27806 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  2490 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

12 - حسن عبدالرزاق  محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31223 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  

8101 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

13 - ناهد عبدالستار محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32456 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  9973 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

14 - مدحت محمد احمد احمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32838 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  

635 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

15 - محمود عبدالراضي السعدي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33683 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  

2756 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

16 - طايع يوسف احمد جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   7021 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  5929 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

17 - امانى النوبى الضوى ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10848 قيد فى 01-06-2014 برقم ايداع  944 

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

18 - مصطفى احمد النجم محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11733 قيد فى 29-03-2015 برقم ايداع  

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

19 - عبدالرحمن حسن محمد الجعفري  تاجر فرد سبق قيده برقم   17068 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع  

2387 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

20 - محمود عبدالصبور عطاوى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   21610 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  

5736 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

21 - محمود عبدالصبور عطاوى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   21610 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  

3459 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع
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22 - علي ابراهيم محمود محمد البربري  تاجر فرد سبق قيده برقم   26536 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

7492 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

23 - احمد فراج النجار علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31284 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  8203 

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

24 - محمد طايع اليسرى مطاوع درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   19869 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع  

2499 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

25 - كريمة محمد مصطفى السمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21069 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع  

4736 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

26 - عايد ابراهيم محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   21212 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع  5000 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

27 - عبدا محمود ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   29478 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  

5518 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

28 - ابودوح سعد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30786 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  7452 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

29 - وردة محمد يوسف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   30912 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  7635 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

30 - عبدالدايم جمعه ناصر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   34231 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  

4285 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

31 - صبرية محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   2524 قيد فى 11-10-2000 برقم ايداع  827 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

32 - كريم محمد العدوى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12491 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع  

1929 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

33 - الطيب محمد عبدالمجلى جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   18053 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع  

4443 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

34 - يسن محمود يوسف ابوالحجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   19200 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع  

1118 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

35 - احمد محمد سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20906 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع  4471 

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

36 - طه بهاءالدين عبدالتواب جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22311 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع  

7055 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

37 - صفاء عبيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30975 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  7739 

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

38 - حمدى سعد قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31029 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  7812 

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

39 - ايمن محمد حسين الطيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31623 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  8676 

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

40 - محمود احمد عبدالوهاب عبدالصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   32438 قيد فى 29-12-2021 برقم 

ايداع  9941 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

41 - احمد عرفة محمد الصغير ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32584 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  

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

42 - حسين السيد ابوالمجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33622 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  2622 

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

43 - ابوالحسن بغدادي ابوالحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6948 قيد فى 22-07-2007 برقم ايداع  536 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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44 - احمد علم مدني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8989 قيد فى 28-12-2011 برقم ايداع  1111 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

45 - محمود عبدالدايم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15076 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع  

1238 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

46 - وليد عبدالموجود حسيب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26433 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  

7311 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

47 - احمد عبدالحق جادو جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28748 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  

4331 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

48 - المير حماده حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28990 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  4732 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

49 - محمد عبدالنعيم محمود مدني  تاجر فرد سبق قيده برقم   30346 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

6842 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

50 - محمود احمد يوسف محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   30571 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

7141 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

51 - احمد سلطان الطاهر مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31579 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  8611 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

52 - مصطفى محمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   31906 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

9093 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

53 - حسين عبدالهادي شمس الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33755 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  

2925 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

54 - احمد محمد احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8065 قيد فى 03-11-2009 برقم ايداع  1141 وفى 

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

55 - محمد نصر يوسف عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   18278 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع  5080 

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

56 - مصطفي عبدالرؤف مصطفي عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   18279 قيد فى 25-11-2018 برقم 

ايداع  5082 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

57 - زينب محمد اشرف عبدالحميد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19251 قيد فى 03-03-2019 برقم 

ايداع  1213 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

58 - محمد منصور سعدى عبدالحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20021 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع  

2780 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

59 - مصطفى البس رضا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20747 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع  4173 

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

60 - مؤمن عبده بغدادي حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29489 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  5535 

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

61 - حسن احمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30256 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  6706 

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

62 - شعبان عبده نصار بلش  تاجر فرد سبق قيده برقم   31946 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  9162 

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

63 - محمد ابراهيم محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32117 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  9410 

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

64 - مريم منير يوسف سدراك  تاجر فرد سبق قيده برقم   32595 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  209 

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

65 - محمد ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7466 قيد فى 26-10-2008 برقم ايداع  945 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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66 - عل عبد اللطيف محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21453 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع  

5429 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

67 - تعديل السم التجاري الي   عبد الرضي صلح غانم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22696 قيد فى 

20-01-2020 برقم ايداع  402 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

68 - علء عبدالدايم عبدالرؤف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24022 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع  

2936 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

69 - سعيد عبدالدايم عبدالغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26484 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  

7404 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

70 - سريه ابوالعباس احمد حزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   29292 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

5173 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

71 - عبير محمود ابوالحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31443 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

8428 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

72 - احمد محمد حسن احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33047 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

1156 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

73 - منصور حجاج محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33136 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  

1418 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

74 - احمد محمد احمد الطيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   34043 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع  3729 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

75 - احمد كمال يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   14682 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع  316 وفى 

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

76 - اشرف احمد عبدالرضى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31009 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

7779 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

77 - ابراهيم احمد اسماعيل جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   31439 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

8417 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

78 - محمود مسعود علم قليعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32238 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  9586 

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

79 - فاطمة محمد النوبي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25341 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع  5250 

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

80 - محمد السايح يوسف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27428 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع  1729 

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

81 - سمعان محفوظ عبدالرضي سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27462 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  

1803 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

82 - محمد كرم عباس الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   29554 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  5646 

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

83 - احمد بدوى بكرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30665 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  7269 

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

84 - معتز صلح الدين محمد  محمد الغزالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32481 قيد فى 02-01-2022 برقم 

ايداع  28 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

85 - مصطفي سلم عبدالمغني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32722 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  

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

86 - محمود عادل محمد صبرى زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32966 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

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

87 - محمد خليفه عبدالقادر عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14073 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع  

2603 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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88 - صالح مرتضى محمد ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   23361 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  1742 

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

89 - كريمه  محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   31159 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  8002 

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

90 - حسين علي النوبي ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31176 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

8026 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

91 - شادية محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31434 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  8411 

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

92 - زينب وفدى محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31818 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  8969 

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

93 - احمد محمد فؤاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33501 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  2346 وفى 

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

94 - على بركات عبداللهى ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11356 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع  

1951 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

95 - مصطفي احمد مأمون حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   15898 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع  

3181 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

96 - مصطفي احمد مأمون حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   15898 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع  

3182 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

97 - ابراهيم يوسف حفني نصرالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   22754 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

498 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

98 - محمد احمد حسب ا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   29945 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

6236 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

99 - ميلد ابراهيم اندراوس روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30938 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

7678 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

100 - سحر جبريل علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32084 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  9362 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

101 - اسلم ربيع قناوي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   34187 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع  4162 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

102 - هند احمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   1733 قيد فى 24-10-1999 برقم ايداع  834 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

103 - حمدي عباس عبدالراضي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16259 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع  

379 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

104 - حسن عبدالجواد حيدر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31387 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع  

4945 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع المودع برقم 4945 بتاريخ 

19-7-2022 للستغناء عنه

105 - وليد علم خير منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   7871 قيد فى 18-05-2009 برقم ايداع  522 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

106 - وليد علم خير منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   7871 قيد فى 18-04-2010 برقم ايداع  417 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

107 - فايزة احمد صديق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16103 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع  3701 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

108 - محمود يوسف احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21304 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع  5162 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

109 - محمود فخري ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   28976 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  

4710 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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110 - بيشوى عادل سعيد الياس  تاجر فرد سبق قيده برقم   30905 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  7624 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

111 - احمد محمد بدري احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31668 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  8745 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

112 - رمضان عبدالحميد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32780 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  

513 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

113 - ابوالحجاج خديوي جاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34234 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  

4293 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

114 - حسان محمد حسان جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   1544 قيد فى 01-08-1999 برقم ايداع  595 

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

115 - محمد الليثي عبدالراضي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24690 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع  

4123 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

116 - عامر عبده احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29163 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  4991 

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

117 - حسن خيضر محمد بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30746 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

7380 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

118 - مصطفي عبداللطيف مامون احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33193 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

1535 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

119 - هدى نصيف بشارة طنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14211 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع  

2934 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

120 - اسماء صلح محمود عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18217 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع  

4952 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

121 - محمد احمد حسن الضوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21492 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع  5485 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

122 - احمد عبدالمحسن عبدالعاطى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21554 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع  

5591 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

123 - وفاء امام فتحي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23261 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  1564 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

124 - وفاء امام فتحى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23261 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  1565 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

125 - نادية السيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27419 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع  1690 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

126 - ابو بكر عبدالفتاح قناوي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28075 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع  

3036 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

127 - بسمة فتحى عبدالدايم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   29308 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع  

5205 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

128 - احمد عبد العزيز محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29371 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

5317 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

129 - ايات حامد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31650 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  8712 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

130 - اميره سليم محمود النوبي سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32707 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  

4906 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

131 - امل محمد بهاء الدين عبدالحكيم فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32967 قيد فى 02-02-2022 برقم 

ايداع  923 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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132 - ايمان ابو الوفا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3312 قيد فى 04-08-2001 برقم ايداع  703 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

133 - حسين حنفي احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7873 قيد فى 19-05-2009 برقم ايداع  527 

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

134 - هاله عمر على عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19816 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع  3031 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

135 - بيشوي طلعت سعد اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26061 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  

6611 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

136 - احمد ثابت احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   30631 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  7223 

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

137 - سومية عبد الموجود العدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31150 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

7993 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

138 - مريانة صليب فخرى فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31782 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

8920 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

139 - صالح احمد عبدالعزيز حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   33241 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

1657 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

140 - سناء عبدالرحيم يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33483 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  

2310 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

141 - عمر مصطفي حفني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33730 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  

2859 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

142 - محمد حساني احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15595 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  2471 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

143 - اسلم عبدالفراج احمد فاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27212 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  

1270 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

144 - محمد عبدالفتاح ابوزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28982 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  

4721 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

145 - محمد ابراهيم عبدالهادى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33010 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

1074 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

146 - تم تعديل السم التجارى الى سلمه رشيدى سليمان عبدالمحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   445 قيد فى 

25-02-1998 برقم ايداع  84 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

147 - نورا محمد عبدالرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   10829 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع  

4345 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

148 - نورا محمد عبدالرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   10829 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  

4304 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

149 - شفة توفيق على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15061 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع  1214 

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

150 - كمال عباس احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   30077 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  6430 

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

151 - محمود محمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   30871 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

7579 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

152 - سميحه محمد عبدالرحيم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   31257 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

8157 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

153 - عادل محمود علي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31710 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  8813 
وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجــــارة نهائيــــــا 
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154 - هاجر محمد محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32533 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

108 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

155 - محمد سيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11896 قيد فى 05-05-2015 برقم ايداع  805 وفى 
تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجــــارة نهائيــــــا 

156 - نجوى نورالدين عبدالحميد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22821 قيد فى 28-01-2020 برقم 

ايداع  633 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

157 - رحمه عبدالنبي عيسي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   28571 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

4027 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

158 - حماده احمد بدوي طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم   29236 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  5099 

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

159 - محمد احمد سرور عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30497 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

7041 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

160 - زكريا مصطفي احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   31098 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

7910 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

161 - عبير محمد مهلل خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31148 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  7991 

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

162 - مصطفي احمد محمود الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   33874 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع  

3192 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

163 - سميره سعيد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع  3613 

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

164 - امال عبدالستار ادم تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13574 قيد فى 23-05-2016 برقم ايداع  1569 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

165 - عبدالرزاق محمد ابراهيم مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19336 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  

1429 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

166 - نرمين سليمان عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25301 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

5184 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

167 - فاتن محمود محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30297 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  6771 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

168 - حماده ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30589 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

7168 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

169 - عبدالخالق السيد اسماعيل عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30952 قيد فى 02-11-2021 برقم 

ايداع  7711 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

170 - ايمان مصطفي احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31303 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  8234 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

171 - فايزه سيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32578 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  175 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

172 - ساره سعيد عبدالوهاب سنبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   33785 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  

2996 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

173 - بول يوحنا سيدهم مخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34166 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع  4100 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

174 - رشا عبدالحميد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   34180 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  

4138 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

175 - محمد علي طايع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34577 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع  5330 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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176 - عبدالعزيز عبدالمجيد حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   13300 قيد فى 27-03-2016 برقم 

ايداع  933 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

177 - سميرة الصادق احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18088 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع  

4595 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

178 - امل عبدالوهاب عبدالرحمن حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19197 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع  

1114 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

179 - صفاء احمد امين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   30530 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  7089 
وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجــــارة نهائيــــا 

180 - هبه عبدالحميد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30740 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

737324 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

181 - مريم حلمي شنودة بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   5648 قيد فى 23-03-2005 برقم ايداع  236 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

182 - تعديل السم التجاري الي زينب محمد مرعي عبد اللهي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7726 قيد فى 

15-02-2009 برقم ايداع  187 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

183 - سيد محمد حسن عويضة  تاجر فرد سبق قيده برقم   16064 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع  3581 
وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجـــــارة نهائيــــا 

184 - مكى محمود مكى سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   17921 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع  4186 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

185 - محمد طايع يوسف كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19136 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع  1009 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

186 - رفاعى خليفه التهامى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   19254 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع  

1224 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

187 - نصره عبدالفتاح محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   20618 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  

3932 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

188 - علء محمد فتح ا بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21981 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  6446 
وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجـــارة نهائيـــا 

189 - شعبان سيد احمد دندراوى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29630 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

5750 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

190 - هاجر عبدالموجود عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33645 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع  

2672 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

191 - الحسن محمود حسين عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   19186 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع  

1093 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

192 - ممدوح عبدالفتاح محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   21625 قيد فى 28-10-2019 برقم ايداع  

5761 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

193 - احمد محمد رشيدى الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   30630 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

7222 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - جمعه خليل يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   3005 قيد فى 11-04-2001 برقم ايداع   344 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - حازم محمد محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   19535 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع   1799 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - احمد محمد علي الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم   34233 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع   4292 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ارميا اسحاق قلين رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   34316 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   4555 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

5 - زينب خميس برعي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31227 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع   8107 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - خالد حفني امين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   8591 قيد فى 23-01-2011 برقم ايداع   67 فى تاريخ  

03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

7 - عبير كحيل الضوى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   13087 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع   478 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

8 - سيد سهري سيد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   31213 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع   8080 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

9 - محمد حمدى عبدا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   10615 قيد فى 06-03-2014 برقم ايداع   447 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

10 - جابر اندراوس ابراهيم عويضة تاجر فرد سبق قيده برقم   18085 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع   

4568 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

11 - اسلم بهاء الدين عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19638 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع   

1992 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

12 - حسان محمد العادلى عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   27734 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع   

2350 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

13 - مينا حربى يوسف يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم   28314 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   3558 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

14 - سعدي محمد سعدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33570 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع   2494 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

15 - يوسف نافع عبدالدايم حزين تاجر فرد سبق قيده برقم   34601 قيد فى 22-12-2009 برقم ايداع   1904 

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

16 - احمد سمير يونس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10735 قيد فى 27-04-2014 برقم ايداع   728 فى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - علي احمد علي بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   33862 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع   3178 فى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

18 - تامر محمد شحات عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   31484 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع   

8486 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - دعاء تهامي محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   34617 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   5463 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

20 - احمد عربي عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   2582 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع   4266 فى 

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

21 - سعيده يوسف قناوي سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   34112 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع   3925 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - عصام احمد عبدالسلم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   5462 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع   

1037 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

23 - محمد العادلي العادلي حسين على القاصر بوليه والده تاجر فرد سبق قيده برقم   13502 قيد فى 

12-05-2016 برقم ايداع   1397 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

24 - الطاهر يوسف عبدالحميد طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   19742 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع   

2257 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - شحات علي ابوالحسن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   28536 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع   

3970 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمود عبد العال نور عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   32926 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع   

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

27 - فاطمة حامد الطاهر عبادى تاجر فرد سبق قيده برقم   34127 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع   3982 

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

28 - ايات عدلي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   34475 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع   5001 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

29 - حسن عبدالجواد حيدر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   31387 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   

8339 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

30 - محمد محمود حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   1286 قيد فى 08-04-1999 برقم ايداع   275 فى 

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

31 - جرجس رزق ا الياس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   23492 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع   

2010 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

32 - عبدا محمد احمد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم   25285 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع   5155 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

33 - اسامة عبدالعزيز عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28763 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع   

4356 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - وليد محمود عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28801 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع   4497 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

35 - عصام احمد عربي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   28287 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   3506 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

36 - هاجر حجاج صبحي علي تاجر فرد سبق قيده برقم   29232 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع   5094 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  47,000.000

37 - سناء محمد ابوالوفا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29458 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع   5477 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

38 - عيد عبداللطيف احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   11363 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع   

1966 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

39 - احمد صلح مصطفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   14621 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع   994 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

40 - محمود محمد ناجي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29401 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع   5377 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

41 - وداد صالح توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   34067 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع   3805 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

42 - ايوب فارس ابراهيم كراس تاجر فرد سبق قيده برقم   8213 قيد فى 14-02-2010 برقم ايداع   180 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

43 - حجاج ابراهيم خليفة مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   13318 قيد فى 03-04-2016 برقم ايداع   

987 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000
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44 - هنيه عبدالفتاح عبدالعزيز سلم تاجر فرد سبق قيده برقم   17898 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع   

4147 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - محمد يوسف محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   18387 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع   5310 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - احمد عدلى التهامى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   30954 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع   7713 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

47 - جرجس فوزي جيد غالي تاجر فرد سبق قيده برقم   34574 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   5317 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

48 - محمود طايع طاهر طايع تاجر فرد سبق قيده برقم   34777 قيد فى 21-03-1995 برقم ايداع   969 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

49 - امير سعد صليب صهيون تاجر فرد سبق قيده برقم   9946 قيد فى 27-08-2013 برقم ايداع   992 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

50 - فاطمة هاشم محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   18636 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع   5801 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

51 - مينا برسوم عبدالملك عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   32628 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع   

253 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

52 - معتمد هاشم عبدالمحسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32197 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع   

9525 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

53 - محمد حموده احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   32812 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع   573 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

54 - سيد محمود حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6018 قيد فى 30-10-2005 برقم ايداع   882 فى 

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

55 - فاخورى كامل نصر ا غبر تاجر فرد سبق قيده برقم   15148 قيد فى 01-06-2017 برقم ايداع   

1412 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

56 - روحيه ابوالحجاج محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   32874 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   

715 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

57 - احمد سيد البدوي بغدادي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11250 قيد فى 23-10-2014 برقم ايداع   

1709 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

58 - عزة احمد جلل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   19430 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع   1596 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

59 - محمد عبدالنبى محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28390 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع   

3714 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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العناوين 

1 - جمعه خليل يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3005 قيد فى 11-04-2001 برقم ايداع    344 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى نجع عبدالعزيز - 

البغدادى      ملك/ محمد خليل يوسف

2 - جمعه خليل يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3005 قيد فى 11-04-2001 برقم ايداع    344 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 1587 

بتاريخ 27-12-2004 للستغناء عنه

3 - احمد فتح ا عمر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    7095 قيد فى 11-03-2008 برقم ايداع    157 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 721 بتاريخ 

11/5/2014

4 - احمد فتح ا عمر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    7095 قيد فى 11-03-2008 برقم ايداع    157 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل نوع النشاط الي   بيع بقالة

5 - محمد يوسف محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    11883 قيد فى 03-05-2015 برقم ايداع    782 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى ساحل البحر 

- الرزيقات قبلى      ملك/ محمد محمود محمد بغدادى

6 - محمد يوسف محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    11883 قيد فى 03-05-2015 برقم ايداع    782 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 4129 

بتاريخ 12-6-2022 للستغناء عنه

7 - زكى عبدالرحمن ابودوح على تاجر فرد سبق قيده برقم    31061 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

7858 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

الغريره   ملك/ محمود الضوى متولى عبدالجليل

8 - ابانوب سعد حليم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    34520 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    5131 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر كوبرى الشهيد - عزبة تمساح - ارمنت 

الحيط      ملك/ حجازى احمد عثمان حسن

9 - طايع يوسف احمد جودة تاجر فرد سبق قيده برقم    7021 قيد فى 10-12-2007 برقم ايداع    863 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 5922 بتاريخ 

14/9/2021

10 - سحر خليل صالح خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    19802 قيد فى 06-05-2019 برقم ايداع    2378 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى شارع الخلفاء 

الراشدين     بملك / عبد القادر احمد عبد القادر

11 - محمود عبدالصبور عطاوى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    21610 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    

5736 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 

3459 بتاريخ 17-5-2022 للستغناء عنه

12 - محمد عبدالدايم احمد سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم    24133 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع    

3139 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر عزبة سلمان   ملك/ سميرة صالح 

سلمان

13 - عبدالحميد محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29183 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع    

5022 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الدير    ملك/ عبدالحميد محمود 

محمد احمد

14 - نوره محمود السعدي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    32023 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

9273 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي دويح   

بملك/ نفيسه عبدالدايم طاهر
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15 - نوال عبدالحميد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12340 قيد فى 30-08-2015 برقم ايداع    

1630 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى حاجر 

المريس     ملك/ حسن عبدالباسط محمد حماد

16 - محمد احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24366 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    3521 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر ش اولد سند الرزيقات بحري    بملك/ 

نعمات محمد محمود احمد

17 - سيد سهري سيد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    31213 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع    8080 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

التحنيط القليمى     ملك/ عزيزه فتحى شعلن

18 - هناء محمود محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    9698 قيد فى 24-04-2013 برقم ايداع    495 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر عزبة باسيلي البعيرات   بملك/ محمد سيد 

احمد محمد عن نشاط تربية مواشي لبيع اللبان افتتح في 2022/8/4 برقم 9698 القصر

19 - علء بغدادى محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    19550 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    

1822 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر حوض ال 18 بملك/ فاطمة 

محمود علي دياب عن نشاط توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت افتتح في 2022/8/4 برقم 

19550 القصر

20 - هشام احمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11467 قيد فى 30-12-2014 برقم ايداع    2184 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع الشموس من المدينة المنورة     

ملك/ عمر الفاروق محمد ابوالفضل

21 - حسن حامد حجاجي عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    12795 قيد فى 21-12-2015 برقم ايداع    

2511 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر بجوار مسجد خاتم المرسلين - 

نجع عوض ا الشرقى - منشاة العمارى     ملك/ النميرى محمد سيداحمد

22 - ارميا روماني اديب جورجي تاجر فرد سبق قيده برقم    14392 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع    

3318 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع العمده   بملك/ روماني اديب 

جورجي عن نشاط مصنع اجهزة تكييف وتبريد افتتح في 2022/8/7 برقم 14392 القصر

23 - عبيد مصطفي عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28852 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    

4507 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع 

المدينة المنورة   بملك/ محمود حسن عرابي ابراهيم

24 - صغير محمود محمد الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم    19343 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع    

1440 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع عبدالعزيز - البغدادى     

ملك/ محمد عدلى محمد يوسف

25 - يوسف محمد يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31925 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

9129 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع البنى الجديد - منشاة 

العمارى     ملك/ هبه مصطفى احمد

26 - صلح عبدالرحيم سيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    34336 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

4629 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

العديسات قبلى   ملك/ محمد عبدالباسط عبدالجليل و عبدالحفيظ الحسينى محمد مدنى

27 - عصام فوكيه صبرى بولس تاجر فرد سبق قيده برقم    8261 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع    330 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر شارع النصر بجوار محل العبادى    

ملك/ عماد رزق شكير

28 - عبدالنبى احمد عبدالحكيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    30313 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    

6793 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع النجاجرة البحرى - البغدادى     

ملك/ محمد الصادق على عاشور
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29 - نوال عبدالحميد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12340 قيد فى 30-08-2015 برقم ايداع    

1630 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى حاجر 

المريس    ملك/ حسن عبدالباسط محمد

30 - زكريا قناوى عبدا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    14009 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    

2457 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

بجوار المقابر - منشاة العمارى    ملك/ محمد سليم عثمان احمد

31 - ثناء جمال احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    34352 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    4671 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر اصفون   ملك/ سياده سلطان مصطفى 

محمود

32 - بثينه كامل محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    15099 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    1289 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع طه - شرق السكه الحديد    ملك/

احمد محمود عطيه جادا

33 - هند عبدا عبد الهادى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    19767 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر ش القمر متفرع من ش المدينة 

المنورة   بملك/ محمود فريد محمد

34 - مجدى عبدالقادر توفيق عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    19859 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع    

2486 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

كومير     ملك/ صابر عبده ركابى

35 - احمد جابر حزين متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    23912 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    2747 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

الكوبرى - كومير     ملك/ عبدا احمد الليسى

36 - اندراوس نقي اندراوس صوص تاجر فرد سبق قيده برقم    32436 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    

9938 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى  حاجر 

ابو دغار - ارمنت الحيط      بملك / شنوده حنا ميخائيل يوسف

37 - مها ثابت عبدالحكيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    32804 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

564 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى غرب 

الكوبرى - كومير    ملك/ عبدالبارى احمد عبدالبارى احمد

38 - ديفيد نبيل حلمى مانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    21414 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع    5366 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

العباسى متفرع من شارع احمد عرابى    ملك/ روبرت نبيل حلمى

39 - طارق محمود يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3370 قيد فى 28-08-2001 برقم ايداع    

780 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

الحجاز من شارع المدينة المنورة     ملك/ فوزى الطاهر محمد عبدا

40 - عادل محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12221 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع    1395 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي نجع الزناقطة 

منشاة العماري    بملك/ شعبان محمد حسين

41 - الشيماء عبدالمنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    15025 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع    1118 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي نجع اولد حسن 

المحاميد قبلي   بملك/ امل محمود محمد منصور

42 - الشيماء عبد المنعم ابراهيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    15025 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع    

3136 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي المحاميد 

قبلي    بملك/ محمود نوبي محمد

43 - حسن عبدالجواد حيدر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    31387 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    

8339 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

الزنيقة -اصفون   ملك/ كمال حسانى خلف محمود
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44 - حسن عبدالجواد حيدر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    31387 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    

8339 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 

4945 بتاريخ 19-7-2022 للستغناء عنه

45 - مريم النوبي الدردير علي تاجر فرد سبق قيده برقم    34019 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    3661 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي الرزيقات بحري   

بملك/ محمود احمد السيد محمد

46 - محمد محمود حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    1286 قيد فى 08-04-1999 برقم ايداع    275 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي البر الغربي 

مركز القرنة استراحة الرامسيوم   بملك/ وزارة السياحة

47 - وليد علم خير منتصر تاجر فرد سبق قيده برقم    7871 قيد فى 18-05-2009 برقم ايداع    522 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 417 بتاريخ 

18-4-2010 للستغناء عنه

48 - صديقه حسيب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    31702 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    

8803 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر نجع العوابد - الكرنك القديم    

ملك/ مصطفى النوبى جادالرب

49 - رمزي الشايب يعقوب برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم    34184 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

4151 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر العديسات قبلى   ملك/ سمعان 

انور سمعان

50 - محمد عويس حسين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    14978 قيد فى 18-04-2017 برقم ايداع    

1007 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى ابوالجود 

- بندر القصر بملك / محمد عويس حسين

51 - محمد عويس حسين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    14978 قيد فى 15-06-1997 برقم ايداع    

2305 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع متفرع من شارع صلح 

سالم    ملك/ محمد عويس حسين

52 - محمد عويس حسين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    14978 قيد فى 15-06-1997 برقم ايداع    

2305 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى ابوالجود 

- بندر القصر بملك / محمد عويس حسين

53 - ابانوب رأفت حليم جورجي تاجر فرد سبق قيده برقم    11817 قيد فى 19-04-2015 برقم ايداع    

650 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الوحدة رقم 66 بقطاع الصناعات 

الغذائية بمجمع البغدادى    ملك/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية

54 - محسن احمد عبدالرؤف احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    18334 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع    

5215 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي الطود   

بملك/ محمد سيد عبدالنعيم

55 - وفاء امام فتحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23261 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع    1565 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل الصل والتابع للستغناء 

عنهم

56 - عبدالعظيم شمس الدين عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27815 قيد فى 13-04-2021 برقم 

ايداع    2505 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع احمد عرابي 

بجوار صيدلية كشك   بملك/ شمس الدين عبدالعظيم محمد عن نشاط بيع مفروشات افتتح في 2022/8/21 برقم 

27815 القصر

57 - إنتصار محمد منتصر إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    28187 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع    

3292 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

مكة من شارع التليفزيون    ملك/ عبدالحميد حسين عبدالحميد
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58 - اميره سليم محمود النوبي سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    32707 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

400 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى  ابو زعفة 

- النجوع قبلى   بملك / الشاذلى محمد الصغير موسى

59 - اميره سليم محمود النوبي سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    32707 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

400 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 

4906 بتاريخ 18/7/2022

60 - الشيباني حجاج يوسف عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم    34123 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    

3960 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي توماس 

وعافية 1  بملك/ نصر الدين بشير عبدالرازق

61 - احمد سمير يونس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10735 قيد فى 27-04-2014 برقم ايداع    728 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع مدرسة 

الصنايع    ملك/ ورثة فتحى محمود عبدالرحمن الشريف

62 - بيشوي جرجس لبيب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    15592 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    

2462 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الكوم الحمر - الكيمان    ملك/ 

برسوم عطاا جرجس

63 - محمد عبدالكامل متولي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31964 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

9192 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

القرايا     ملك/ خالد عبدالرسول خضر ومصطفى عبدالرسول خضر

64 - هواري صلح خضري النوبي تاجر فرد سبق قيده برقم    25526 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط إلي شارع 

احمد عرابي - بندر القصر     بملك/ عبدالرؤوف النوبي اسماعيل

65 - ايمان عياد اسكندر بباوي تاجر فرد سبق قيده برقم    27614 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    2085 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط إلي شارع 

الصفصاف  - الرياينه      بملك/ انور عبدالحميد احمد عبدالقادر

66 - عبدالمسيح سيفين صمور صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    32182 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

9506 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

الشغب     ملك/ مرقس ايمن جمال توفيق

67 - عزة السعدى محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    32328 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

9773 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر خلف المستشفى الدولى      ملك/ 

عبدالعاطى ابوالوفا عبدالحميد

68 - محمد خميس جابر جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    33154 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    1447 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

بوسعيد      ملك/ خميس جابر خميس

69 - نورا محمد عبدالرحيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    10829 قيد فى 21-05-2014 برقم ايداع    

901 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 

4345 بتاريخ 19-6-2022 للستغناء عنه

70 - نورا محمد عبدالرحيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    10829 قيد فى 21-05-2014 برقم ايداع    

901 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

البحر - العديسات بحرى    ملك/ احمد على عبدا صالح

71 - نورا محمد عبدالرحيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    10829 قيد فى 21-05-2014 برقم ايداع    

901 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 

4304 بتاريخ 16-6-2022 للستغناء عنه

72 - نورا محمد عبدالرحيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    10829 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

4276 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

كوبرى زنين - ارمنت الحيط     ملك/ عبدالراضى محمد رضوان
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73 - هنيه عبدالفتاح عبدالعزيز سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    17898 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع    

4147 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

الحدادين    ملك/ يوسف النوبى يوسف عبدالرحمن

74 - زينب جمال الضوي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    29674 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    

5818 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

بجوار الكوبرى - الدير شرق     ملك/ سعاد احمد محمود جودة

75 - هدي محمد متولي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34319 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    4568 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط إلي   حاجر 

كومير     بملك/ عبدالرزاق توفيق السماني

76 - هاله احمد رضا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34700 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    5670 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر خلف سيالة بدران - الكرنك القديم     

ملك/ محمد حسانين صادق

77 - محمود طايع طاهر طايع تاجر فرد سبق قيده برقم    34777 قيد فى 21-03-1995 برقم ايداع    969 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى الضبعية    

ملك/ خالد طايع طاهر طايع

78 - وليد خالد سيد أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    34788 قيد فى 08-08-2011 برقم ايداع    1702 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع رمسيس   

ملك/ خالد سيد احمد جادالرب

79 - طاهر سمير طاهر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33387 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    2062 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الوحدة رقم 16 بالمنطقة الصناعية 

بمجمع البغدادى    ملك/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية

80 - هناء مريد القمص ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    5565 قيد فى 13-02-2005 برقم ايداع    106 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر ش المدينة المنورة امام شرطة الكهرباء   

بملك/هناء مريد القمص ابراهيم

81 - سلطان رضا عبدالعال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    23468 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

1965 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى   سيالة 

بدران - شرق السكة الحديد    بملك / احمد حجازى عبد الكريم محمد

82 - مهنى كميل مهنى ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم    30220 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    6657 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر عزبة الدكر - الرزيقات بحرى     ملك/ 

كميل مهنى ايوب

83 - امله راجح مكى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30843 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    7527 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى  الكيمان    بملك 

/ محمود ابو المجد راجح

84 - محمد سيد عبدالعزيز متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    10751 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

753 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 2 شارع معاذ بن جبل متفرع من 

شارع التليفزيون   بملك/ ورثة المرحومة كوثر احمد محمد عن نشاط اضافة نشاط بيع اكسسوار وقطع غيار 

المحمول  على نفس العين المؤجرة  افتتح في 2022/8/30 برقم 10751 القصر

85 - على حسن حسان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12539 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع    2028 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع على بن ابى طالب - متفرع من 

ش التليفزيون    ملك/ شاديه عبدالنبى على احمد

86 - عبدا ايوب جوده احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30725 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    7346 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الشيخ حمد - المريس    ملك/ احمد 

عبدا ايوب جوده
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87 - رجب محمود محمد مدني تاجر فرد سبق قيده برقم    34283 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    4460 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى الجحاوية - 

اصفون    بملك / محمد البدرى احمد

88 - محمود رمضان عمر محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم    24580 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

3936 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

المدامود - مركز طيبة    ملك/سعيد سيد احمد حسن

89 - عبدالله احمد رمضان عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    25173 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    

4970 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

المساكن - القرايا    ملك/ عبدالقادر احمد رمضان

90 - محمد محمود ابوزيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31874 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

9043 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر القرايا     ملك/ اسماء محمود 

ابوزيد
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النشاط

1 - جمعه خليل يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3005 قيد فى 11-04-2001 برقم ايداع    344وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مقاولت عمومية متكاملة

2 - دميان زكي بقطر رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  13363 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع    1079وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى بيع مفروشات

3 - زكى عبدالرحمن ابودوح على تاجر فرد سبق قيده برقم  31061 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

7858وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مزرعة دواجن لبيع 

الدواجن

4 - احمد محمد علي الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم  34233 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    4292وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط إلي   مطحن بن

5 - بدوي عبد الباسط راشد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6143 قيد فى 25-01-2006 برقم ايداع    55وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى بيع مواد غذائيه على نفس العين 

المؤجرة

6 - احمد عبدالحميد مرتضى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  28678 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

4202وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى ورشة تصنيع اكياس 

بلستك

7 - عبدالحميد محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29183 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع    

5022وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط تعبئة وتغليف مواد غذائيه على نفس 

العين المؤجرة

8 - مصطفي حسين مسلم احمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  32697 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

388وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا اجهزة 

الكمبيوتر والنترنت

9 - ايهاب انور سلوانس غربال تاجر فرد سبق قيده برقم  12407 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع    1765

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى الستيراد عدا السلع الواردة فى 

المجموعة رقم )19( والفقرة رقم 14 فى المجموعة رقم )2( والفقرة رقم 15 فى المجموعة رقم )3( والفقرة رقم 

17 فى المجموعة رقم )4( والفقرة رقم 36 و 38 فى المجموعة رقم )6( وتصدير جميع منتجات جمهورية مصر 

العربية المصرح بها قانونا .

10 - الحسين محمد صابر عبيدا تاجر فرد سبق قيده برقم  33380 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

2037وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي )مكتب مقاولت عمومية (

11 - بولس محفوظ ميخائيل بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  34242 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

4316وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى بيع مفروشات

12 - زكريا قناوى عبدا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  14009 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    2457

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مخزن لبيع وتوزيع اجهزة الدش

13 - باسم مهنى عياد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  24252 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    3347وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع بقالة بالجملة

14 - عصام احمد عبدالسلم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  5462 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

1037وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بيع مواد غذائية

15 - عبدا محمد عبدا محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  14599 قيد فى 16-01-2017 برقم ايداع    

147وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى بيع مستلزمات طبية 

ومستحضرات التجميل وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت وماعدا الدوية .

16 - علء بغدادي محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  19550 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    5404

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى توريد مواد غذائية وتوريد حدايد 

وبويات وتوريد اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت
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17 - مجدى عبدالقادر توفيق عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  19859 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع    

2486وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مزرعة دواجن لبيع 

الدواجن

18 - احمد جابر حزين متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  23912 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    2747

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى ورشة كاوتش

19 - اندراوس نقي اندراوس صوص تاجر فرد سبق قيده برقم  32436 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    

9938وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى  مزرعة لتربية الدواجن 

وبيعها

20 - مها ثابت عبدالحكيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  32804 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    564

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى تربية وبيع الفراخ

21 - صالح مصطفي رشيدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32834 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    

629وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط إلي مزرعه لتربية الدواجن وبيع 

الدواجن

22 - طارق محمود يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3370 قيد فى 28-08-2001 برقم ايداع    780

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع وصيانة اجهزة كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه .

23 - حسن عبدالجواد حيدر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31387 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    8339

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية وتسمين دواجن لبيع 

الدواجن

24 - محمد محمود حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  1286 قيد فى 08-04-1999 برقم ايداع    275وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي )مطعم سياحي ومقهي سياحي ( كافتريا

25 - صديقه حسيب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31702 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    

8803وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشة نجارة واثاث

26 - اميره سليم محمود النوبي سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  32707 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

400وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى تربية دواجن لبيع الدواجن

27 - الشيباني حجاج يوسف عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  34123 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    

3960وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي)بيع ملبس(

28 - مرسيل سعد بخيت تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  11063 قيد فى 20-08-2014 برقم ايداع    

1334وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية ماعدا اجهزة 

الكمبيوتر والنترنت على نفس العين المؤجرة

29 - جملت حسان صادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14297 قيد فى 06-11-2016 برقم ايداع    3116

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت علي نفس العين المؤجرة

30 - محمد يوسف محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18387 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    5310وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مقهى شعبى

31 - عبدالمسيح سيفين صمور صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  32182 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

9506وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية دواجن لبيع 

الدواجن

32 - عزة السعدى محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  32328 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    9773

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس وادوات رياضية ومكتب توريدات عمومية 

ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

33 - ايوب فارس ابراهيم كراس تاجر فرد سبق قيده برقم  8213 قيد فى 14-02-2010 برقم ايداع    180وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى ورشة نجارة

34 - احمد عبد العظيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34216 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

4231وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط بيع بقالة على نفس العين المؤجرة

Page 49 of 62 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

35 - هاله احمد رضا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34700 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    5670وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عامة وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت

36 - طاهر سمير طاهر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33387 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    2062

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع تصنيع لحوم ودواجن واسماك

37 - سلطان رضا عبدالعال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  23468 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

1965وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى  مركز خدمة سيارات و 

معرض سيارات

38 - مهنى كميل مهنى ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  30220 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    6657وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعة تربية دواجن لبيع الدواجن

39 - امله راجح مكى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30843 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    7527وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بيع مواد بناء

40 - عبد الجواد جاد الكريم الطاهر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2440 قيد فى 09-09-2000 برقم ايداع    

719وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى ورشة لحام كهرباء وكاوتشوك

41 - على حسن حسان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12539 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع    2028وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيــع بقالـه

42 - عبدا ايوب جوده احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30725 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    7346

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مخزن لبيع الخشاب

43 - روماني عادل فهيم عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم  34179 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

4136وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع زيوت وشحوم سيارات علي نفس 

العين المؤجرة

44 - محمد عبيد شرف الدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17957 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع    

4243وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي مقاولت عمومية وتوريدات 

عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

45 - عبدالله احمد رمضان عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  25173 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    

4970وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط الى مقاولت عامة وحفر 

وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

46 - محمد محمود ابوزيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31874 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    9043

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب تأجير سيارات ماعدا السياحية

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6143 وتم ايداعه بتاريخ   

25-01-2006  برقم ايداع 55.000 الى : تم إضافة السمة التجارية السلم لبيع المواد الغذائية

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29183 وتم ايداعه بتاريخ   

23-08-2021  برقم ايداع 5,022.000 الى : تم إضافة السمة التجارية النونو لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21376 وتم ايداعه بتاريخ   

10-10-2019  برقم ايداع 5,302.000 الى : اضافة السمة التجارية معرض الصقر2 للسيارات

4 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32697 وتم ايداعه بتاريخ   

13-01-2022  برقم ايداع 388.000 الى : تم إضافة السمة التجارية الساس للمقاولت العمومية والتوريدات

5 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12491 وتم ايداعه بتاريخ   

13-10-2015  برقم ايداع 1,929.000 الى : كريم محمد العدوى اسماعيل

6 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9311 وتم ايداعه بتاريخ   

03-09-2012  برقم ايداع 744.000 الى : تعديل السمة التجارية الي اوتو سيتي

7 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34615 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2022  برقم ايداع 5,457.000 الى : تم اضافة السمة التجارية المحمدية للمقاولت العمومية

8 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34684 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2022  برقم ايداع 5,632.000 الى : ليوجد

9 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   34684 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2022  برقم ايداع 5,632.000 الى : هشام طاهر محمد علي

10 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26367 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2020  برقم ايداع 7,197.000 الى : اضافة السمة التجارية   قصر السعادة

11 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   34156 وتم ايداعه بتاريخ   

08-06-2022  برقم ايداع 4,064.000 الى : تعديل السم التجارى الى خالد عبدالنعيم عبدالحارس حسن

12 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4705 وتم ايداعه بتاريخ   

10-02-2022  برقم ايداع 1,186.000 الى : تم إضافة السمة التجارية ) الموده (

13 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32614 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-01-2022  برقم ايداع 239.000 الى : اضافة السمة التجارية معرض المتحدة لبيع المفروشات

14 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31302 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-11-2021  برقم ايداع 8,233.000 الى : تم إضافة السمة التجارية ) المحبه (

15 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34847 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2022  برقم ايداع 6,087.000 الى : الرحمه

16 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   34847 وتم ايداعه بتاريخ   

29-08-2022  برقم ايداع 6,087.000 الى : ابراهيم عبدالحميد حيضر حامد

17 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2440 وتم ايداعه بتاريخ   

09-09-2000  برقم ايداع 719.000 الى : تم تعديل السمة التجارية الى ) آل البيت (

18 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25173 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-09-2020  برقم ايداع 4,970.000 الى : تم اضافة السمة التجارية المدينة المنورة
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الشخاص

1 - محمد  الضوى حفنى خيامى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   4125 وتم ايداعه بتاريخ  25-09-2002 برقم 

ايداع    678تم التأشير فى تاريخ   25-09-2002   بــ  

2 - عبدالمجيد حسين محمود عبدالمجيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   25513 وتم ايداعه بتاريخ  

21-10-2020 برقم ايداع    5532تم التأشير فى تاريخ   21-10-2020   بــ  

3 - كريم محمد العدوى  اسماعيل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   12491 وتم ايداعه بتاريخ  

13-10-2015 برقم ايداع    1929تم التأشير فى تاريخ   04-08-2022   بــ  

4 - هشام طاهر محمد علي  مدير فرع المقيد برقم قيد   34684 وتم ايداعه بتاريخ  14-08-2022 برقم ايداع    

5632تم التأشير فى تاريخ   14-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة رأفت عبدالعاطى محمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    12716 قيدت فى 2015-12-06 

برقم ايداع   2346 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وتصفيتها

2 - شركة احمد الحداد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    6803 قيدت فى 24-12-2006 برقم ايداع   1208 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ عقد الشركة وتصفيتها

رأس المال

1 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة احمد نوبى احمد عبدالراضى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14639 

قيدت فى 29-01-2017 برقم ايداع    241وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000
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العناوين

1 - شركة رأفت عبدالعاطى محمد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12716 قيدت فى 2015-12-06 

برقم ايداع    2346وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر بموجب عقد فسخ 

شركة تضامن سجل ملخصه برقم 37 لسنة 2022 تم فسخ الشركة وحلها وتصفيتها نهائيا  بالتراضى بين الشركاء 

واقر كل طرف استلمةكافة حقوقة من قبل الشركة من موجودات من عقار ومنقول وحق فى اليجار والسم 

التجارى.

2 - شركة احمد الحداد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6803 قيدت فى 24-12-2006 برقم ايداع    1208

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر بناء على طلب التأشير الوارد من مكتب 

سجل تجارى اسوان تم الغاء الفرع المسجل برقم 6803 مكتب سجل تجارى القصر المميز المودع برقم 1208 

بتاريخ 24-12-2006 لصفية الشركة

النشاط

1 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة احمد نوبى احمد عبدالراضى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14639 

قيدت فى 29-01-2017 برقم ايداع    241 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة 

نشاط تصنيع مواد غذائية والتصنيع لدي الغير علي نشاط الشركة الصلي

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34699   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2022 برقم ايداع    5666 الى   بخيت فهيم علي عمار وشركاه

2 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 34699   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2022 برقم ايداع    5666 الى   مدارس المستقبل النموذجية للغات
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الشخاص

1 - حسن سعد على الصغير  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22516   وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2020 برقم 

ايداع   84 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2020  بــ :  بناءا  على طلب التأشير المرسل من مكتب سجل تجارى 

القاهرة المميز المودع برقم 14598 فى 19-7-2022  والمتضمن فيه 1- بموجب خطاب البنك الهلى المصرى 

المؤرخ فى 1-6-2022 تم تعيين السيد / حسن سعد على الصغير المولود فى 26-5-1973 مصرى مديرا  لفرع 

طيبه بالقصر وذلك اعتبارا  من 13-2-2022 ول يزال يعمل به حتى تاريخه.

2 - بخيت فهيم على عمار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    34699   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-2022 برقم 

ايداع   5666 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

3 - بخيت فهيم على عمار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    34699   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-2022 برقم 

ايداع   5666 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد حسن زيدان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2156   قيدت فى   20-05-2000 برقم ايداع    

358 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

2 - محمود محمد حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3687   قيدت فى   11-02-2002 برقم ايداع    

96 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-10

3 - محمد حسن احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6008   قيدت فى   24-10-2005 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-23

4 - زينب طايع محمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6030   قيدت فى   12-11-2005 برقم ايداع    

907 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

5 - سعديه احمد كامل حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6532   قيدت فى   09-08-2006 برقم ايداع    

731 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

6 - احمد فتح ا عمر عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7095   قيدت فى   11-05-2014 برقم ايداع    

822 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-10

7 - محمود رضا اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8670   قيدت فى   26-04-2011 برقم ايداع    

320 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

8 - هانى احمد محمد بصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13730   قيدت فى   22-06-2016 برقم ايداع    

1883 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

9 - محمد عبدالعزيز محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15030   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

1129 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

10 - بدوي عبد الباسط راشد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6143   قيدت فى   25-01-2006 برقم ايداع    

55 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-24

11 - الهام وليم يعقوب غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6923   قيدت فى   14-06-2007 برقم ايداع    

430 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

12 - الهام وليم يعقوب غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6923   قيدت فى   07-06-1997 برقم ايداع    

2193 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

13 - مصطفى احمد النجم محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11733   قيدت فى   29-03-2015 برقم 

ايداع    505 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

14 - روماني عزت مكرم طوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13460   قيدت فى   05-05-2016 برقم ايداع    

1315 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

15 - جورج ميخائيل عبدالنور خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15366   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    1919 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

16 - محمد عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2732   قيدت فى   14-01-2001 برقم ايداع    32 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

17 - عائشه سيد امين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3769   قيدت فى   24-03-2002 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-23

18 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9721   قيدت فى   07-05-2013 برقم ايداع    

537 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

19 - عبير كحيل الضوى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13087   قيدت فى   22-02-2016 برقم 

ايداع    478 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

20 - احمد عبدالفتاح هاشم حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15013   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

1083 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

21 - صبرية محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2524   قيدت فى   11-10-2000 برقم ايداع    

827 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10
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22 - صلح الدين عطيته عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3172   قيدت فى   23-06-2001 برقم 

ايداع    548 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

23 - صلح الدين عطيته عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3172   قيدت فى   23-06-2001 برقم 

ايداع    549 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

24 - هناء محمود محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9698   قيدت فى   24-04-2013 برقم ايداع    

495 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23

25 - كريم محمد العدوى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12491   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

1929 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

26 - امين عبدالعزيز حسن امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13592   قيدت فى   26-05-2016 برقم ايداع    

1614 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

27 - سيد احمد سنوسي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3446   قيدت فى   02-10-2001 برقم ايداع    

868 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

28 - ابوالحسن بغدادي ابوالحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6948   قيدت فى   22-07-2007 برقم ايداع    

536 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

29 - احمد علم مدني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8989   قيدت فى   28-12-2011 برقم ايداع    

1111 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

30 - ميلد حلمي فاخوري موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12970   قيدت فى   28-01-2016 برقم ايداع    

226 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

31 - محمود عبدالدايم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15076   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

1238 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

32 - محمد سعد احمد بغدادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15427   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

2096 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

33 - ريتا مجلع عبده موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15452   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

2157 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

34 - الشاذلى ابوالحجاج سليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4068   قيدت فى   28-08-2002 برقم ايداع    

585 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

35 - شيرين جمال محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9311   قيدت فى   03-09-2012 برقم ايداع    

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

36 - محمود صديق عبدالكريم رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9558   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    234 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-05

37 - محمود جمال عبدالسيد بسطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12838   قيدت فى   29-12-2015 برقم 

ايداع    2582 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

38 - عبدالرحيم على رمضان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14887   قيدت فى   23-03-2017 برقم 

ايداع    802 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

39 - مدحت عبدالمسيح لطفى مغاريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14911   قيدت فى   2017-03-29 

برقم ايداع    856 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

40 - مدحت فؤاد جيد مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15495   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

2257 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

41 - محمود احمد محمد قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14726   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

42 - محمد حمدى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15184   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

1501 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

43 - كرم عوض ا جادا فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15341   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

1866 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30
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44 - مرفت عطيتو ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99   قيدت فى   02-09-1997 برقم ايداع    107 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

45 - سنية حسن عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6192   قيدت فى   27-02-2006 برقم ايداع    145 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-26

46 - فاطمه زيدان محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6988   قيدت فى   09-10-2007 برقم ايداع    

733 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-08

47 - حسن احمداني عبدالنظير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11106   قيدت فى   03-09-2014 برقم 

ايداع    1411 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

48 - عرفات محمد يوسف عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12396   قيدت فى   10-09-2015 برقم 

ايداع    1745 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

49 - حسين عامر احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14677   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

304 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

50 - احمد كمال يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14682   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

316 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

51 - عازر رؤف فوزى غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15456   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

2162 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

52 - شادية احمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2713   قيدت فى   03-01-2001 برقم ايداع    9 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

53 - فاتن محمد عبد الصبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4091   قيدت فى   11-09-2002 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

54 - حمدي فؤاد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6628   قيدت فى   24-09-2006 برقم ايداع    

915 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-23

55 - محمد السيد رضوان حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13557   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

1532 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

56 - بثينه كامل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15099   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

1289 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

57 - ايوب فارس ابراهيم كراس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8213   قيدت فى   14-02-2010 برقم ايداع    

180 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-13

58 - مصطفي ابوالوفا سالم ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14727   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    417 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

59 - فاخورى كامل نصر ا غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15148   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    1412 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

60 - حجاج محمد مراد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15300   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    

1770 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

61 - منصور كمال فهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34683   قيدت فى   30-06-1991 برقم ايداع    

1757 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-29

62 - جورج نبيه خلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5827   قيدت فى   09-07-2005 برقم ايداع    553 وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

63 - سمير محمد همام بشيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6936   قيدت فى   02-07-2007 برقم ايداع    

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

64 - عبد الباقي احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8689   قيدت فى   10-05-2011 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

65 - على بركات عبداللهى ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11356   قيدت فى   25-11-2014 برقم 

ايداع    1951 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24
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66 - محمود عبدالعاطي احمد عسران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14066   قيدت فى   18-09-2016 برقم 

ايداع    2585 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

67 - تعديل السم التجارى الى زينب سيد احمد على درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33687   قيدت فى   

10-09-2007 برقم ايداع    1693 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-09

68 - هند احمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1733   قيدت فى   24-10-1999 برقم ايداع    834 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-23

69 - نيفين جميل فام يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4051   قيدت فى   19-08-2002 برقم ايداع    

563 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

70 - نيفين جميل فام بوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4051   قيدت فى   21-08-2011 برقم ايداع    

718 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

71 - محمود طه عبدالباري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9200   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

477 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

72 - محمود طه عبدالباري طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9200   قيدت فى   18-06-2012 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

73 - فارس ابوالعباس فارس علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12341   قيدت فى   30-08-2015 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

74 - حسين سعدي صحابي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13687   قيدت فى   15-06-2016 برقم ايداع    

1809 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

75 - محمد انس محمد الحسن فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14634   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    232 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

76 - ياسر حسن محمد حسن عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14756   قيدت فى   21-02-2017 برقم 

ايداع    482 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

77 - محمد عبدالمنعم اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14824   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    634 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

78 - علءالدين عبده امين عبدالصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15235   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    1626 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

79 - حسين جلل محمد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15345   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

1877 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

80 - عبدالشكور محمد الصادق عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4198   قيدت فى   2002-11-09 

برقم ايداع    787 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-08

81 - وليد علم خير منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7871   قيدت فى   18-04-2010 برقم ايداع    

417 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

82 - وليد علم خير منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7871   قيدت فى   18-05-2009 برقم ايداع    

522 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-17

83 - الشايب لويز فخرى جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13631   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    

1698 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

84 - فايزة احمد صديق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16103   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

3701 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

85 - حسان محمد حسان جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1544   قيدت فى   01-08-1999 برقم ايداع    

595 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-31

86 - موسى محمد ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7580   قيدت فى   02-12-2008 برقم ايداع    

1169 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

87 - عبدالودود احمد حسين الفريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12434   قيدت فى   20-09-2015 برقم 

ايداع    1801 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19
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88 - هدى نصيف بشارة طنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14211   قيدت فى   19-10-2016 برقم ايداع    

2934 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

89 - سيد محمود خليفة حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1048   قيدت فى   30-12-1998 برقم ايداع    

797 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

90 - ابو الحجاج يوسف سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7656   قيدت فى   15-11-2009 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-14

91 - محمد رمضان احمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9261   قيدت فى   26-07-2012 برقم ايداع    

631 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

92 - حسين نبوى جادالرب نوبى القاصر بولية والده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11667   قيدت فى   

10-03-2015 برقم ايداع    398 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-09

93 - عماد عبدالستار محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13963   قيدت فى   17-08-2016 برقم 

ايداع    2354 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

94 - باسم ابوالحجاج محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15241   قيدت فى   10-07-2017 برقم 

ايداع    1638 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

95 - ايمان ابو الوفا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3312   قيدت فى   04-08-2001 برقم ايداع    703 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

96 - محمود الطيري ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10391   قيدت فى   24-12-2013 برقم 

ايداع    1741 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

97 - سمر احمد محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14374   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

3283 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

98 - عادل فخرى سعدا حزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15305   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

1786 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

99 - نوبي عبدالستار محمد عبدالحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5730   قيدت فى   10-05-2005 برقم 

ايداع    370 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

100 - مينا جاب ا اديب جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6965   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

101 - سلطان فتحى رمضان سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13743   قيدت فى   28-06-2016 برقم 

ايداع    1918 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

102 - كيرلس سمير ايوب عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13884   قيدت فى   02-08-2016 برقم 

ايداع    2187 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

103 - سيفين ميلد سفين جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14078   قيدت فى   21-09-2016 برقم ايداع    

2612 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

104 - جملت حسان صادق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14297   قيدت فى   06-11-2016 برقم 

ايداع    3116 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

105 - حمدي سيد محمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14888   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

807 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

106 - محمد عبدالحميد فراج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15405   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    2042 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

107 - آمال محمود خيرى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1240   قيدت فى   20-03-1999 برقم 

ايداع    217 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

108 - احمد محمود محمد ابو الحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12988   قيدت فى   03-02-2016 برقم 

ايداع    269 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

109 - محمد محمد احمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13532   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

1463 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16
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110 - احمد سيد النوبي السعدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14313   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

723 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

111 - احمد سيد النوبي السعدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14313   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

3148 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

112 - رفعت رومانى اسحاق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14745   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    455 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

113 - شفة توفيق على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15061   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

114 - عبير احمد عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15348   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

1885 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

115 - سعيد سيد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4077   قيدت فى   03-09-2002 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

116 - اسماعيل احمد جادالرب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6666   قيدت فى   22-10-2006 برقم 

ايداع    986 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

117 - ايمان احمد حفني علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6976   قيدت فى   06-09-2007 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

118 - محمد سيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11896   قيدت فى   05-05-2015 برقم ايداع    

805 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

119 - دعاء عبداللطيف على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13186   قيدت فى   08-03-2016 برقم 

ايداع    715 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

120 - جملت حسن محمد جاد المولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13553   قيدت فى   19-05-2016 برقم 

ايداع    1525 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

121 - محمود ابوالمجد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14378   قيدت فى   23-11-2016 برقم 

ايداع    3293 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

122 - خالد حسان احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14386   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

3309 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

123 - امال عبدالستار ادم تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13574   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

1569 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

124 - عبدالعزيز عبدالمجيد حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13300   قيدت فى   2016-03-27 

برقم ايداع    933 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

125 - محمد عبدالسميع محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15443   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    2138 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

126 - مريم حلمي شنودة بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5648   قيدت فى   23-03-2005 برقم ايداع    

236 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

127 - كمال محمد عبدالباسط عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10747   قيدت فى   2014-04-29 

برقم ايداع    747 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

128 - على حسن حسان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12539   قيدت فى   28-10-2015 برقم ايداع    

2028 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-27

129 - عبدالوهاب صلح ماهر عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3748   قيدت فى   2002-03-16 

برقم ايداع    169 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

130 - عصام عياد خليل بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8847   قيدت فى   13-06-2011 برقم ايداع    

779 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

131 - عبدالصبور محمد تمساح ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9301   قيدت فى   27-08-2012 برقم 

ايداع    706 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26
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132 - اشرف احمد مطاوع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12412   قيدت فى   15-09-2015 برقم ايداع    

1774 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

133 - اسمهان ربيع احمد حسني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14010   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

2458 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

134 - عبيد عبدالعزيز محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14638   قيدت فى   29-01-2017 برقم 

ايداع    240 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

135 - على ابراهيم محمود حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14640   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28
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تجديد شركات

1 - شركه ابراهيم عزمي شاروبيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34565  قيدت فى  18-12-1991 برقم 

ايداع   4226 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  

12:00:00ص

2 - شركه محمود عبدالسلم صوللي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34604  قيدت فى  1991-12-29 

برقم ايداع   4360 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2026  

12:00:00ص

3 - شركه اشرف جعفر جادالرب عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7089  قيدت فى  2008-02-27 

برقم ايداع   136 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2023  

12:00:00ص

4 - شركة ايمان أبوالحسن أحمد أبوالحسن وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   14486  قيدت فى  

15-12-2016 برقم ايداع   3547 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2026  12:00:00ص

5 - شركة محمد عبد الحميد عبد الحكيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6927  قيدت فى  2007-06-19 

برقم ايداع   443 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  

12:00:00ص

6 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل   شركة سبق قيدها برقم :   14879  قيدت فى  21-03-2017 برقم 

ايداع   768 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00

ص

7 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر   شركة سبق قيدها برقم :   14879  قيدت فى  

21-03-2017 برقم ايداع   768 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2027  12:00:00ص

8 - شركة احمد الحداد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6803  قيدت فى  24-12-2006 برقم ايداع   

1208 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2026  12:00:00ص

9 - شركة علء يوسف محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15459  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   2169 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

10 - شركه اكرم لمعى ملك وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8425  قيدت فى  15-07-2010 برقم ايداع   

763 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2025  12:00:00ص

11 - شركة النوبى محمد يونس محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15012  قيدت فى  2017-04-27 

برقم ايداع   1082 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2027  

12:00:00ص
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