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قيود أفراد

1 - ابراهيم مصطفي محمد كمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17675 ورقم قيد 71660    رئيسى آخر  عن بنشاط قطع غيار سيارت, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/30 ش محمد متولي الشعراوي من اللبيني فيص بنشاط قطع غيار سيارات براس مال خمسون الف

2 - عبد الرحيم عبد الحميد عبد الرحيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-01 

برقم ايداع 17639 ورقم قيد 114545    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع الخضروات والفاكهه بالجمله 

والتجزئه, بجهة محافظة الجيزة 2ش سليمان عبد الفتاح من ش ابو زيد بدر العشرين - فيصل

3 - ابراهيم قطب ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17640 

ورقم قيد 114546    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة الجيزة 2ش محمد يوسف من البصراوى - امبابه - 

الجيزة

4 - علي رفعت علي سيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17644 

ورقم قيد 114547    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 10 ش حنان صبحي من ش 

الحرية بشتيل البلد م اوسيم الجيزه

5 - عمر خالد بن الوليد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17647 

ورقم قيد 114548    محل رئيسى  عن بلي استيشن / فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 28 ش عبد الحميد لطفي الدقي الجيزه

6 - محمود سعد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17648 

ورقم قيد 114549    محل رئيسى  عن مقاولت وايجار معدات حفارات, بجهة محافظة الجيزة 8 ش عمارات 

26 مارس اللبيني فيصل

7 - علي سيد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17649 ورقم قيد 

114550    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 5 ش مكرر ابو بكر الصديق من الترابيع 

بجوار الدائري منشاة البكاري فيصل

8 - احمد رضا كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17650 ورقم 

قيد 114551    محل رئيسى  عن التشطيبات والديكورات والمقاولت العمومية, بجهة محافظة الجيزة 8 ش حسن 

عنان نصر الدين الهرم الجيزه

9 - محمود السيد حفني احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17656 

ورقم قيد 114553    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش التحاد من ش ترعه السواحل 

امبابه

10 - مهاب سمير يوسف عوض النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17658 ورقم قيد 114554    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش 

شريف طه من عز الدين من ش الثلثيني الجديد الجيزه

11 - هشام رضا سعيد حسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17659 ورقم قيد 114555    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان بن 

عفان كرداسة الجيزه

12 - صافي عبد السلم السيد مفتاح حمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17660 ورقم قيد 114556    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة عزب عرب ابو رواش 

الجيزه

13 - فاطمه احمد سيد احمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17661 ورقم قيد 114557    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 6 ش 

صابر المليجي من ش المعتمدية الرئيسي م كرداسة الجيزه
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14 - عاصم محمود عبد الوهاب احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17664 ورقم قيد 114558    محل رئيسى  عن بيع اسماك وطيور زينه والحيوانات الليفه واعلف الحيوانات 

اللبفه, بجهة محافظة الجيزة رقم 98 ش الشهيد احمد حمدي من ش العشرين فيصل

15 - عصمت عبد الباري سيد عبد الفضيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 17667 ورقم قيد 114559    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 10 ش فايز سويدان 

الصفا والمروة فيصل الجيزه

16 - رامي فرج بشاي مجلع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17669 

ورقم قيد 114560    محل رئيسى  عن مكتب مفروشات و اقمشة, بجهة محافظة الجيزة 15ش العروبة العمرانية

17 - صبحيه محمد محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17677 ورقم قيد 114562    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش طه ابو خضره من 

رفاعي بدير برطس م اوسيم الجيزه

18 - ديفيد يوسف يونان بخيت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17680 

ورقم قيد 114563    محل رئيسى  عن ورشة نجارة )تصنيع اخشاب(, بجهة محافظة الجيزة ش اولد فكري من 

ش الربعين م اوسيم

19 - احمد ماهر عبد المنعم الحسيني تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17681 ورقم قيد 114564    محل رئيسى  عن مكتب اداره وتجهيز مستلزمات ومعدات مطاعم وكافيهات 

ومقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش الدخار العمرانيه

20 - مصطفي زين العابدين علي خلف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17682 ورقم قيد 114565    محل رئيسى  عن خدمات نظافة عامة وتوريدات عمومية وخدمات زراعية وابادة 

الحشرات والفات والقوارض واعمال اللند سكيب وتنسيق الحدائق, بجهة محافظة الجيزة 13 ش طارق بن زياد 

شقة 5 الدور الخامس الهرم

21 - كامل صابر كامل رسلن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17683 

ورقم قيد 114566    محل رئيسى  عن نقل وتجمع المخلفات, بجهة محافظة الجيزة زاويه ابو مسلم ابو النمرس 

الجيزه

22 - ياسر محمد السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17687 

ورقم قيد 114567    محل رئيسى  عن ايجار سيارات ورحلت, بجهة محافظة الجيزة 80 ن حدائق الهرام 

الهرم

23 - خالد حامد محمود دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17688 

ورقم قيد 114568    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وطبية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 26 ش 

مكه الزهار ترسا الهرم الجيزه

24 - شرين حسين احمد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17690 ورقم قيد 114569    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 3 ش رفاعي 

سلمة من ش كورنيش النيل وراق العرب الوراق

25 - هدير محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17691 

ورقم قيد 114570    محل رئيسى  عن تجارة الكترونيه وبيع اون لين فيماعدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه / بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 133 منطقه حدائق الهرام الهرم

26 - فاطمه عبد الرحمن على سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17695 ورقم قيد 114571    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 14ش عشره 

حوض الزوات - ارض اللواء - بولق الدكرور
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27 - محمد سيد عثمان مرسي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17697 ورقم قيد 114572    محل رئيسى  عن محل موبيلت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش العمده القديم من ش 

ترسا الجيزه

28 - جمال محمد احمد شمس الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17698 ورقم قيد 114573    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش سيد عبد 

الرحيم ارض اللواء بولق الدكرور

29 - محمد سامى عبده اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17699 ورقم قيد 114574    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش ناصر عبيد برطس - 

اوسيم -الجيزة

30 - اسامه حمدي رجب حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17700 

ورقم قيد 114575    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد الخشاب واثاث ومستلزمات طبيه وقطع غيار 

السيارات وادوات مكتبيه ومنزليه وملبس ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة رقم3 ش زمزم من الصفطاوي 

البراجيل

31 - ايمان مجدى يوسف موسى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17701 

ورقم قيد 114576    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة الجيزة 57ش السودان - الدقى - الجيزة

32 - تامر حنفي حسين رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17703 

ورقم قيد 114577    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 168 ش الملك فيصل محل 

رقم 24 الدور الول فيصل الجيزه

33 - عبد ا فرج  احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17707 

ورقم قيد 114578    محل رئيسى  عن تجاره الجمله, بجهة محافظة الجيزة الرشاح - بولق الدكرور - الجيزة

34 - مروة احمد فؤاد الشربيني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17710 ورقم قيد 114579    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش كفر السلمانية من 

ش ترعه السواحل وراق العرب

35 - ابراهيم عبد الستار عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17711 ورقم قيد 114580    محل رئيسى  عن ترزي رجالي يدوي, بجهة محافظة الجيزة الباويطي الواحات 

البحرية الجيزه

36 - محمود ثابت عبيد سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17713 

ورقم قيد 114581    محل رئيسى  عن مكتبه لبيع ادوات مدرسية, بجهة محافظة الجيزة الباويطي الواحات 

البحرية الجيزه

37 - عماد داود فهمى غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17714 

ورقم قيد 114582    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة 13ش مراد - الجيزة

38 - بلل محمد جعفر حواس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17716 

ورقم قيد 114584    محل رئيسى  عن تسويق الكتروني وبرمجه / فيماعدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة الجيزة 1 ش اسراء المعلمين ميدان لبنان العجوزه الجيزه

39 - هاله فاروق عماره عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17717 ورقم قيد 114585    محل رئيسى  عن تجليد كتب, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 4 ش حنفي من ش 

احمد عرابي م اوسيم الجيزه
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40 - احمد سامي فكري عبد الحميد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 17718 ورقم قيد 114586    محل رئيسى  عن بيع البن, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 1 ش الصحابه 

من ش احمد عرابي م اوسيم الجيزه

41 - يسري امام محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17719 

ورقم قيد 114587    محل رئيسى  عن مقاولت و اعمال متكاملة, بجهة محافظة الجيزة ش علي كشيك النيل 

وراق الحضر

42 - فادي سمير شحاته بباوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17720 

ورقم قيد 114588    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع محمد عطاا من 

ش احمد عرابي البراجيل الجيزه

43 - ايمان كامل احمد محمد السحراوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17721 ورقم قيد 114589    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 4 ش احمد 

اسماعيل متفرع من ش دكتور لشين فيصل الجيزه

44 - امين عبد السيد ملك نخله تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17722 

ورقم قيد 114590    محل رئيسى  عن تجارة الدواجن, بجهة محافظة الجيزة 40 ش عماد الطهطاوي من جامع 

الفتح وراق الحضر الجيزه

45 - محمد ضياء عبد المنعم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17723 ورقم قيد 114591    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 35 ش السلم 

من ش العروبه العمرانية الجيزه

46 - ريم حسين احمد محمد الصاوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17724 ورقم قيد 114592    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ش يحى ابراهيم من ش مصطفى 

جعفر كفر السلمانية وراق العرب

47 - سعيد ابراهيم  علي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17725 

ورقم قيد 114593    محل رئيسى  عن جزار, بجهة محافظة الجيزة عزبة مقار ميت قادوس ابو النمرس

48 - احمد محمدى محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17727 ورقم قيد 114594    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 33ش عاطف الشحات 

من ش حسين فهيم - الملك فيصل - مدكور

49 - اكرامى احمد قطب حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17728 

ورقم قيد 114595    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 5ش محمود الخطيب نزلة البطران 

- الهرم -الجيزة

50 - محمد عبد المنجي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17730 ورقم قيد 114596    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهورية بجوار 

مجلس المدينه م اوسيم

51 - سرحان شعراوى سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17732 ورقم قيد 114597    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش المتحده لللبان - 

بجوار البنك الهلى - البراجيل

52 - امل محمد اسماعيل عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17734 

ورقم قيد 114598    محل رئيسى  عن توريدات وتعبئة وتغليف يدوي, بجهة محافظة الجيزة ش النوار 

المحمدية طالبية العمرانيه
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53 - محمد احمد عيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17736 

ورقم قيد 114599    محل رئيسى  عن ورشة جلود لصناعة الشنط, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 38 ش 

راضي احمد عمر من ش سيد مكاوي م امبابة

54 - عبد الرحمن قاسم سيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17737 ورقم قيد 114600    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش المحطه ابو النمرس 

الجيزه

55 - محمد قاسم سيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17740 ورقم 

قيد 114601    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش عمرو بن العاص ابو النمرس الجيزه

56 - عمرو علي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17741 

ورقم قيد 114602    محل رئيسى  عن متجر العاب ترفيهيه, بجهة محافظة الجيزة 30 ش عبيدة بن الجراح 

حسن محمد فيصل الجيزه

57 - محمد فؤاد ابو طالب احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 17748 

ورقم قيد 114604    محل رئيسى  عن محل اقمشه ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان محرم - الطالبيه

58 - محمد اكرم حامد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

17751 ورقم قيد 114605    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 3ش راشد هيكل - 

وراق الحضر

59 - منى الكفراوى احمد النقباسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17755 ورقم قيد 114606    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ الشعراوى - 

اوسيم

60 - اسحاق عجايبي مكاري جوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17758 ورقم قيد 114607    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة 11 ش ابراهيم احمد 

بشتيل اوسيم الجيزه

61 - كيرلس جرجس يوسف روفائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17760 ورقم قيد 114608    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوريد معدات اللت الزراعية, بجهة محافظة 

الجيزة 22 ش زكي هريدي من ش - ترعة الزمر - العمرانية

62 - فتحي محمد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17762 

ورقم قيد 114609    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش حمدي الدالي بجوار مكتب 

البريد منشاة البكاري - فيصل

63 - محمد محمد عطية احمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17763 ورقم قيد 114610    محل رئيسى  عن تجارة بن, بجهة محافظة الجيزة رقم 26 ش السلم ارض اللواء 

الجيزه

64 - السيد عبد الصمد محجوب عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 17767 ورقم قيد 114611    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة مدخل قريه بني سلمه منشاه القناطر الجيزه

65 - رشا محمد السعيد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17768 ورقم قيد 114612    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه 

بجوار المعهد الديني منشاه القناطر الجيزه
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66 - عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن حسن الجندي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 17771 ورقم قيد 114613    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية واعمال تشطيب, بجهة 

محافظة الجيزة ش ابو صالح من جمال عبدالناصر - كرداسة

67 - اشرف طارق خليفه على خليفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17774 ورقم قيد 114615    محل رئيسى  عن محل نظارات, بجهة محافظة الجيزة 4ش ترعه عبد العال 2 - 

بولق الدكرور

68 - مني عبده امين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17778 

ورقم قيد 114616    محل رئيسى  عن مكوجي, بجهة محافظة الجيزة شارع ترعة السواحل سقيل مركز أوسيم 

الجيزه

69 - مصطفي زكي دياب فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17779 

ورقم قيد 114617    محل رئيسى  عن قهوة بلدي, بجهة محافظة الجيزة 2 ش محمد منجود من ش ترعة 

السواحل سقيل م اوسيم الجيزه

70 - رباب فرج محمد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17781 

ورقم قيد 114619    محل رئيسى  عن مشغولت يدويه وخاصه عمل الفوانيس والعرائس من القماش 

والبلستيك, بجهة محافظة الجيزة رقم  63 ش سيد قره من ش عثمان محرم الطالبيه الهرم

71 - محسن رمضان حسين على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17784 ورقم قيد 114620    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه, بجهة محافظة الجيزة ش غازى عبد السيد 

من كفر غطاطى - فيصل

72 - أحمد مصطفي أنيس حامد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17787 

ورقم قيد 114621    محل رئيسى  عن بيع مون تنجيد, بجهة محافظة الجيزة رقم 51 ش ابناء الفيوم العمرانيه

73 - منال عبد الرحمن ابو سريع عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 17790 ورقم قيد 114622    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وتوريد قطع غيار ماكينات 

ومعدات خرسانية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 27 ش ال خليفه طريق كفر طهرمس فيصل الجيزه

74 - احمد عدلي احمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17791 ورقم قيد 114623    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتوريدات عموميه / فيماعدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 65 ش محمد سالم م المل امبابه الجيزه

75 - احمد عبدالحي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17792 

ورقم قيد 114624    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال التشطيب, بجهة محافظة الجيزة ش محمود غنيم - 

بشتيل - امبابه

76 - محمد عثمان محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17793 ورقم قيد 114625    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الحلويات و الخامات, بجهة محافظة الجيزة 4ش 

محمد حسن من طريق كفر طهرمس الطالبية

77 - علي اسامه علي احمد شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17794 ورقم قيد 114626    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 9 ش برج 

الفرقان حاليا برج الواحه سابقا دكتور لشين فيصل الجيزه

78 - غريب علي غريب شافعي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17795 

ورقم قيد 114627    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 2 ش ترعة السواحل 

وراق الحضر الوراق الجيزه
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79 - نور لتجارة السيارات وقطع غيار السيارات المستعملة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 17796 ورقم قيد 114628    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد السيارات ووقطع 

غيار السيارات المستعملة, بجهة محافظة الجيزة 4ش  المام محمد عبده الهرم

80 - احمد حمدي علي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17798 

ورقم قيد 114629    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة القطا ش جسر النيل مركز منشاة 

القناطر الجيزه

81 - اسلم كامل طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17799 

ورقم قيد 114630    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش اجياد مكه متفرع 

من ش اللبيني فيصل

82 - مكتب العشري للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17800 ورقم قيد 114631    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان محرم 

الهرم

83 - محمد رجب عبد العظيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17802 ورقم قيد 114632    محل رئيسى  عن مصنع تمور, بجهة محافظة الجيزة منديشة الواحات البحرية 

الجيزه

84 - اسماء صلح مطاوع علم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17804 ورقم قيد 114633    محل رئيسى  عن مركز تجميل وبيوتي سنتر, بجهة محافظة الجيزة 145 ش 

الملك فيصل الكوم الخضر الهرم الجيزه

85 - عفاف ابراهيم يونس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17808 ورقم قيد 114634    محل رئيسى  عن محل بقالة جافه, بجهة محافظة الجيزة 8 ش يوسف الشاهد من 

مسجد الرحمن بشتيل م اوسيم الجيزه

86 - حامد حمدي حامد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17818 

ورقم قيد 114635    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش محمد جمعه من ش 

التحرير بولق الدكرور

87 - بلل حسني سيد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17821 ورقم قيد 114636    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة 35 ش السراء مدينة العمال امبابه الجيزه

88 - سنتر رشدي لتجارة الملبس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17822 ورقم قيد 114637    محل رئيسى  عن تجارة الملبس, بجهة محافظة الجيزة 14بلوك 30 مدينه العمال 

- امبابه - الجيزة

89 - ايهاب محمد وهبه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17829 

ورقم قيد 114639    محل رئيسى  عن تطوير عقاري, بجهة محافظة الجيزة ش سعد امام الطالبية الهرم

90 - محمد زين العابدين عبد النبي حسين تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17830 ورقم قيد 114640    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 3 ش مكة من ش الملكة 

العشرين فيصل الجيزه

91 - مكتب ثروت للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17831 

ورقم قيد 114641    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 5ش حسن محمد الهرم
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92 - محمد حافظ هاشم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17832 

ورقم قيد 114642    محل رئيسى  عن تجارة الحديد و الصلب, بجهة محافظة الجيزة ش السلم الهرم

93 - هاني محمد امين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17833 

ورقم قيد 114643    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 63ش ابو الهول السياحي

94 - محمد جلل محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17835 ورقم قيد 114644    محل رئيسى  عن خدمات سيارات متكامله ومغسله سيارات, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 36 ح حدائق الهرام الهرم

95 - محمد فتحي لبيب وهيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17836 

ورقم قيد 114645    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) ادوت صحية ( ) دون الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة 14 ش هاشم عيد من ش سيد النبوي ب الدكرور الجيزه

96 - مجدي ابو زيد عبدالمنعم عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17842 ورقم قيد 114646    محل رئيسى  عن تجارة العلف و النخاله و التعامل مع المطاحن الحكومية و 

الغير حكومية و دخول مزايدات, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد جاد محسن برطس

97 - علء احمد محمد محمد رضا تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17849 ورقم قيد 114647    محل رئيسى  عن تجاره المبيدات والسمده الزراعيه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه بجوار مسجد ابو شعبان م كرداسه منشاة القناطر

98 - ألء مجدي أحمد عرابي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17850 

ورقم قيد 114648    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش كامل يوسف العجيزي من جمال عبد 

الناصر ارض اللواء فيصل الجيزه

99 - مرفت كامل صابر عبد النعيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17851 ورقم قيد 114649    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة رقم 14 ش السادات من ش 

الهنيدي خاتم المرسلين الهرم

100 - احمد صلح يسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17852 ورقم قيد 114650    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ومقاولت عموميه ) دون كمبيوتر (, 

بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش الحامديه الشاذليه المعتمدية

101 - امل عزت صبحي رفله تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17855 

ورقم قيد 114651    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع ادوات واجهزه منزليه, بجهة محافظة الجيزة ش احمد عبد 

العزيز 1 ط متفرع من ش الجسر القديم سقيل اوسيم الجيزه

102 - موسي عبد الحميد علي موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17857 ورقم قيد 114652    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش عبد الحميد 

الصعيدي المساكن كفر طهرمس الجيزه

103 - سلطان جميل سلطان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17861 ورقم قيد 114654    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2ش عارف الصمتى - 

الطالبيه

104 - مينا ماهر ميخائيل بشاى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17862 

ورقم قيد 114655    محل رئيسى  عن تجاره وبيع وصيانه المحمول, بجهة محافظة الجيزة 6ش المدينه المنوره 

- عمرانيه
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105 - نهى محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 17863 

ورقم قيد 114656    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة وحده رقم 120 الدور الول  

- قطعه ارض رقم 5 - الحى المتميز - 6اكتوبر

106 - عبد الحميد احمد عبد الحميد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17865 ورقم قيد 114658    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة زاوية أبو مسلم - تقسيم 

سعد امام - بجوار مسجد ابو عمران -

107 - اسماء فوزى ابراهيم طه تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

17867 ورقم قيد 114659    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة بدسا - العياط - الجيزة

108 - ماهر سامي واصف حياا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17970 ورقم قيد 83071    رئيسى آخر  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/1 شارع محمد حسين ناصية شارع احمد عبد العزيز بشتيل مركز اوسيم بنشاط كساره بلستيك بسمة 

تجارية كساره بلستيك البطل براس مال 50000جنيه

109 - رندا لملوم عبدالحليم صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17875 ورقم قيد 114661    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد سليم 

من ش السوق اوسيم

110 - ممدوح حافظ عبد العزيز شحاته تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17876 ورقم قيد 114662    محل رئيسى  عن  بيع مستحضرات تجميل وورقيات, بجهة محافظة الجيزة ش 

اللواء احمد عبود الزمر امام ش شحاته ناهيا م كرداسه الجيزه

111 - محمد جمال ذكي مقبول تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17880 

ورقم قيد 114664    محل رئيسى  عن   دعايه واعلن وتصوير مستندات وتوريدات عموميه وبيع ماكينات 

التصوير المستعمله وطباعه ديجيتال, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش زكريا خطاب من اللبيني الهرم بجوار 

مدرسه بيراميدز للغات الجيزه

112 - هشام ضاحي علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17888 

ورقم قيد 114665    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 23 ش المراء من شارع عشرة 

وراق العرب الوراق

113 - ايمان مختار فتحي ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17890 ورقم قيد 114666    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات لدي الغير, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

عبد الفتاح مدبولي وراق الحضر

114 - عاصم حمدى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17895 

ورقم قيد 114667    محل رئيسى  عن   منفذ بيع وتوريد سلع غذائيه جمله, بجهة محافظة الجيزة 11 ش يحي 

شاهين بجوار مسجد عمر بن الخطاب التعاون الهرم

115 - امال محمد اسماعيل علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17896 ورقم قيد 114668    محل رئيسى  عن   محل بيع الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 26 ش ابو 

علي علي طريق البراجيل اوسيم الجيزه

116 - احمد سيد محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17897 

ورقم قيد 114669    محل رئيسى  عن   مكتب توريد ملبس يونيفورم, بجهة محافظة الجيزة 15 ش ادريس من 

ش الوحده امبابه الجيزه
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117 - هاني عبد الصبور عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 17898 ورقم قيد 114670    محل رئيسى  عن بلي استيشن / فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة الكنيسه امتداد عثمان محرم العمرانية الجيزه

118 - السيد احمد سيد احمد الوراقي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17900 ورقم قيد 114671    محل رئيسى  عن   مكتب تسويق ادوات مكتبيه, بجهة محافظة الجيزة بلوك 31 

منزل رقم 31 م العمال امبابه الجيزه

119 - سلم زويرع سليمان عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17902 ورقم قيد 114672    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه, بجهة محافظة الجيزة 

26 ش امتداد جمال عبد الناصر المعتمديه مركز كرداسه الجيزه

120 - احمد ابراهيم محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17903 ورقم قيد 114673    محل رئيسى  عن معرض اعمال الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 8 ش زياده عبد 

الرحمن جزيره الدهب الورااق الجيزه

121 - احمد محمد احمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17904 ورقم قيد 114674    محل رئيسى  عن  مقاولت كهرباء وتوريدات كهرباء, بجهة محافظة الجيزة 1 

ش طابق شوكت ترعه عبد العال 1 صفط اللبن الجيزه

122 - كرم عبد الهادي عبد المتجلي حماد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17905 ورقم قيد 114675    محل رئيسى  عن مكتب اعمال مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 04 ش 

العروبة من ش القومية العربية امبابة

123 - شريف عبد السلم محمد بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17907 ورقم قيد 114676    محل رئيسى  عن محل بيع وتجهيز ماكولت, بجهة محافظة الجيزة 6 ش اولد 

الحاج فتح ا ناحيه برك الخيام كرداسه الجيزه

124 - برهام عبد الله عبد الرحمن حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 17908 ورقم قيد 114677    محل رئيسى  عن   مركز صحي رياضي, بجهة محافظة الجيزة 21 ش 

محي الدين ابو العز الدقي

125 - امير احمد احمد محمد ندا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17909 ورقم قيد 114678    محل رئيسى  عن  مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش الفردوس الزيديه 

اوسيم الجيزه

126 - مصطفي سيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17910 ورقم قيد 114679    محل رئيسى  عن   مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 22 ش سيد بكر بولق 

الدكرور

127 - روماني خير فهيم حبيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17911 ورقم قيد 114680    محل رئيسى  عن تجاره الفراخ الحيه والمجمده, بجهة محافظة الجيزة 23 ش 

عماد الطهطاوي وراق الحضر الجيزه

128 - ياسر رجب احمد عثمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17912 ورقم قيد 114681    محل رئيسى  عن  مكتب توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة 53  ش 

محمد حسن المنير امتداد الوحده امبابه

129 - محمد فرج سليمان جبيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17913 

ورقم قيد 114682    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 16 ش السيد البدوي 

الطالبيه الهرم الجيزه
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130 - هشام جلل محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17916 

ورقم قيد 114683    محل رئيسى  عن محل منتجات خان الخليلى, بجهة محافظة الجيزة ش الفتح - الجيزة

131 - عبد الخالق محمد عبد الخالق عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 17920 ورقم قيد 114684    محل رئيسى  عن مواد غذائية وميني ماركت وسجاير, بجهة محافظة 

الجيزة 401 ش الملك فيصل الطالبية الهرم

132 - ايه محمد عبدا عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17925 ورقم قيد 114685    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش سكه 

الحاج علي المعتمدية

133 - احمد حسني ربيع عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17933 ورقم قيد 114686    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ مصطفي 

ارض الشون شبرامنت الجيزه

134 - كيتر نبيل عزاري حنا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17934 

ورقم قيد 114687    محل رئيسى  عن  بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 43 ش ترعه السواحل 

وراق العرب الوراق

135 - احمد الشحات سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17938 

ورقم قيد 114688    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 4ش مدرسه فاطمه الزهراء - 

وراق الحضر - الجيزة

136 - شعبان محمد شعبان درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17939 ورقم قيد 114689    محل رئيسى  عن   مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة منيل شيحه 

ابو النمرس الجيزه

137 - عليه علي عبد المقصود قناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17940 ورقم قيد 114690    محل رئيسى  عن اتيليه تاجير فساتين, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عبد الرحمن 

ابوعوف المجزر اللي

138 - سيد محمد رفعت عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17941 ورقم قيد 114691    محل رئيسى  عن  طباعه ديجتال, بجهة محافظة الجيزة ش التحرير ابو الليل ب 

الدكرور

139 - فادي جرجس فوزي زاخر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17950 ورقم قيد 114692    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 9 ش احمد ابراهيم الشهيد احمد 

حمدي مدكور فيصل الجيزه

140 - عبد الرحمن اشرف سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17953 ورقم قيد 114693    محل رئيسى  عن تجميع ومعالجة وتوريد المياه, بجهة محافظة الجيزة نكل اول 

طريق الرهاوي بجوار الحاج عبد القدوس م منشاة القناطر الجيزه

141 - هاشم شوقي هاشم عطوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17955 

ورقم قيد 114696    محل رئيسى  عن  تجاره اكسسوار السيارات, بجهة محافظة الجيزة ش طه سيد المحامي 

ش شباب كفر طهرمس بعد مسجد اهل الخير

142 - احمد سيد سليمان فراج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17957 

ورقم قيد 114697    محل رئيسى  عن توريدات  عموميه وتوريد مواد غذائيه ومستلزمات طبيه وملبس واثاث 

وقطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 3 البراجيل  ش زمزم من الصفطاوي الجيزه
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143 - سعيد عثمان شحاته عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17958 ورقم قيد 114698    محل رئيسى  عن  نجاره موبيليا, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 ش السيده زينب 

المنشيه الطوابق فيصل

144 - احمد شحات محمد محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17960 ورقم قيد 114699    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش السوق الجديد 

بجوار دار مناسبات حيدر كرداسة الجيزه

145 - علء سيد عزت محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17961 

ورقم قيد 114700    محل رئيسى  عن شحن بضائع وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

317 د حدائق الهرام الهرم الجيزه

146 - عمر عمر عبد العزيز المل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17964 ورقم قيد 114702    محل رئيسى  عن   شحن وتوصيل دليفري, بجهة محافظة الجيزة 5 ش ابو عوف 

من خالد امين العريش

147 - اسماء يوسف احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17965 ورقم قيد 114703    محل رئيسى  عن   بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش الرياح 

الناصري كورنيش النيل الجلتمه منشاه القناطر

148 - ابانوب عزت كمال متى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17977 

ورقم قيد 114709    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 1ش عمر 

الشرابى نزلة السيسى - الهرم

149 - ايمن طلعت حافظ جمعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17978 

ورقم قيد 114710    محل رئيسى  عن  بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 21 ش الشيخ 

الشربيني

150 - عبد العليم رمضان عبد الصالحين محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 17979 ورقم قيد 114711    محل رئيسى  عن فرن سياحى, بجهة محافظة الجيزة 3ش عبد المحسن 

مبروك من 6ش متر بشتيل - اوسيم

151 - ممدوح رمضان عبد الخالق جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 17980 ورقم قيد 114712    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة ش النصر - الجيزة

152 - زين العابدين محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17982 

ورقم قيد 114713    محل رئيسى  عن بيع شيكولته, بجهة محافظة الجيزة 13شارع المانه من عدوى سليم - 

عمرانيه - الجيزة

153 - علء رمضان عبد الخالق جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 17983 ورقم قيد 114714    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة 10ش التعمير من 

العروبه - المريوطيه

154 - انجى فايز فتحى اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17984 

ورقم قيد 114715    محل رئيسى  عن توريدات عموميه كيماويات )مواد خام اوليه للمصانع(, بجهة محافظة 

الجيزة 45ش الشيخ محمد الغزالى الدور الدارى - الدقى - الجيزة

155 - احمد محمد عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17985 

ورقم قيد 114716    محل رئيسى  عن دعايه واعلن / فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش بسطاوي شعبان 

البراجيل اوسيم الجيزه
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156 - كريم رافت محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17986 

ورقم قيد 114717    محل رئيسى  عن   معرض سيارات بيع وشراء لحساب الغير, بجهة محافظة الجيزة 55 

ش خاتم المرسلين العمرانيه

157 - احمد عطيه نعيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 17987 

ورقم قيد 114718    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 9شارع عبد البارى شراب 

- فيصل - الجيزة

158 - عبد ا اسماعيل عبد ا على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17992 ورقم قيد 114719    محل رئيسى  عن توريد وصيانه وتركيب اجهزة الطفاء والنذار ومهمات المن 

الصناعى وضغوط الغاز وطفايات الحريق و معالجه الشياء القابله للشتعال دون المن والحراسه, بجهة محافظة 

الجيزة 20ش احمد الشاطوري - الدقى

159 - اسامه رمضان عبد الخالق جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17998 ورقم قيد 114720    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة ش حنفى شعله

160 - عزت سلمة رزق كامل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

17999 ورقم قيد 114721    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش قاعه افراح بوسي اوسيم 

م اوسيم

161 - ياسر رمضان عبد الخالق جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 18000 ورقم قيد 114722    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة 25ش محمد محمود 

- الجيزة

162 - ابراهيم يوسف محمد على بعرور تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 18005 ورقم قيد 114724    محل رئيسى  عن تجارة و تجميع و تصنيع الدوات الكهربائية, بجهة 

محافظة الجيزة ش الشيخ الجديد أمام مسجد عثمان - كرداسة -

163 - فاطمه حنفى محمود مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

18007 ورقم قيد 114725    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة العزيزيه البدرشين - 

الجيزة

164 - على مصطفى نصر مصطفى عترلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 18009 ورقم قيد 114726    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 14

شارع سعد زغلول - كرداسه - الجيزة

165 - محمود عبد الرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 18012 

ورقم قيد 114727    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن 2ش الفولى 

جلل - بولق الدكرور

166 - اسلم اسامه عاطف الحفناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

18013 ورقم قيد 114728    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 12ش البدوى ناهيا - 

كرداسه

167 - ريهام محمد عبد الرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

18014 ورقم قيد 114729    محل رئيسى  عن مكتب تاهيل المستشفيات والمؤسسات الصحيه للتسجيل 

والعتماد في الهيئه العامه للعتماد والرقابه وتراخيص المنشات الطبيه واعمال السلمه والصحه المهنيه, بجهة 

محافظة الجيزة ش عطيه عبد الشافى ناهيا - كرداسه
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168 - احمد سعيد حنفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18105 

ورقم قيد 61324    رئيسى آخر  عن طلء معادن, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/320 ش 

النيل بجوار قسم امبابة بنشاط طلء معادن براس مال 10000

169 - رضا شعبان محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18084 

ورقم قيد 101720    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/اتريس 

شارع الصلح الزراعي منشأة القناطر  بنشاط مزرعة دواجن براس مال 50000الف جنيه

170 - ابتسام رضوان زكريا رضوان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18020 ورقم قيد 114730    محل رئيسى  عن   مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه 

بجوار الصيدليه القبليه منشاه القناطر

171 - شيماء يحيى عبد الفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18021 ورقم قيد 114731    محل رئيسى  عن تجارة زهور ونباتات, بجهة محافظة الجيزة 77ش الشعب من 

ش ترعه الزمر - العمرانيه

172 - عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع 18022 ورقم قيد 114732    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة 1 ش التيسير الملكه العشرين فيصل الجيزه

173 - سعيد محمد احمد محمد تعلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18026 ورقم قيد 114734    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 4 

ش الدكتور لشين شقة بالدور 1 فيصل الجيزه

174 - شهاب صابر عبد الظاهر شاكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18032 ورقم قيد 114735    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 22 شارع محمد الجزماتي 

مجمع المدارس بشتيل مركز أوسيم الجيزه

175 - احمد خليفه محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18034 ورقم قيد 114736    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتشييد, بجهة محافظة الجيزة 1 ش هاني ابو 

تميم من ش محمد حسين بشتيل البلد م اوسيم الجيزه

176 - ناصف عبد الملك عبدا عبد المالك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 18035 ورقم قيد 114737    محل رئيسى  عن تجهيز مطابخ منشئات سياحيه واستيراد وتصدير 

وتوكيلت تجاريه ومقاولت عامه وتوريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 9 ش الحكمه اللبيني 

الهرم الجيزه

177 - محمد شعبان قرني نعمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18036 

ورقم قيد 114738    محل رئيسى  عن تجارة دقيق, بجهة محافظة الجيزة 7 شارع السويس متفرع من أبو زراع 

المنيب الجيزه

178 - احمد حسني عبد العظيم مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18037 ورقم قيد 114739    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة الجيزة الحاجر جسر نهر النيل م 

امبابة الجيزه

179 - سحر احمد عبد العاطي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18038 ورقم قيد 114740    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 

25 ش المامون الجيزه

180 - محمد حسن عباس عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18042 ورقم قيد 114742    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس, بجهة محافظة الجيزة 5 ش الرغامة 

متفرع من المتربة لعبة بشتيل اوسيم
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181 - مروه احمد هاشم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18043 ورقم قيد 114743    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوريدات عموميه ومقاولت عامه ) دون 

كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 2 ش اسامه الشاذلي كعبيش الطوابق فيصل الجيزه

182 - احمد صابري محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18044 ورقم قيد 114744    محل رئيسى  عن ورشة سمكرة, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن 1 ش اول 

طريق صفط اللبن الجيزه

183 - رامي رجب حسين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18045 

ورقم قيد 114745    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه الحاسب اللي فيماعدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 20 ش ابراهيم نافع جمال عبد الناصر 

ب الدكرور الجيزه

184 - عمر محمد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18047 

ورقم قيد 114746    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة ش سعد امام - الطالبيه 

- الهرم

185 - أحمد محمد قمصان عبدا تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18048 ورقم قيد 114747    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 25 ش 

محمد نجيب العسيلي برك الخيام مركز كرداسة الجيزه

186 - مسعود شعبان رزق علي حربي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18049 ورقم قيد 114748    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 8 ش علي حربي 

بولق الدكرور الجيزه

187 - محمد علي حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18050 

ورقم قيد 114749    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار السيارات لجهات ملزمة, بجهة محافظة الجيزة 10 ش 

عبد التواب سلمه وراق الحضر الجيزه

188 - احمد جمال كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18051 

ورقم قيد 114750    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار السيارات لجهات ملزمة, بجهة محافظة الجيزة وراق 

الحضر 15 ش الظاهر بيبرس الجيزه

189 - احمد وليد طاهر محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18052 ورقم قيد 114751    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 39 ش 

سليمان محمد من ش مستشفي الصدر العمرانية الجيزه

190 - محمود رمضان صبرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18054 ورقم قيد 114752    محل رئيسى  عن اكسسوارات محمول, بجهة محافظة الجيزة ش 6اكتوبر - 

الجيزة

191 - احمد عاطف جوده محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18056 

ورقم قيد 114753    محل رئيسى  عن صاله جيم, بجهة محافظة الجيزة 1ش زنين صفط اللبن ب الدكرور

192 - احمد عبد الحميد امين بركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18057 ورقم قيد 114754    محل رئيسى  عن مكتب تأجير جراجات, بجهة محافظة الجيزة 26 شارع عبد 

الرازق حنفي العمرانية الجيزه

193 - ايمان فوزي فضل سنوسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18059 ورقم قيد 114755    محل رئيسى  عن بيع حدايد ودهانات وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 3 ش بني 

مجدول مجاري كرداسة الجيزه
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194 - عوض جمال عوض صقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18060 ورقم قيد 114756    محل رئيسى  عن توريد وصيانه اجهزة الطفاء ومستلزمات السلمه والصحه 

المهنيه والمن الصناعى وشبكات النذار, بجهة محافظة الجيزة 4ش محمود شعبان - مدينه عامر - ب الدكرور - 

الجيزة

195 - احمد حمدان محمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18067 ورقم قيد 114757    محل رئيسى  عن مركز طبي نسا وتوليد, بجهة محافظة الجيزة 42 ش 6 اكتوبر 

ابو النمرس الجيزه

196 - اكرامي احمد ثابت ثابت علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18069 ورقم قيد 114758    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش صابر عطية من 

ترعة الزمر ع ش العمرانيه

197 - احمد ربيع عبد الحميد عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18071 ورقم قيد 114759    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 15 ش السلم من ش 

المنشية الطوابق فيصل الجيزه

198 - ياسر محمد عبد النبى يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18072 ورقم قيد 114760    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش المل - الجيزة

199 - محمد فتحي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18077 

ورقم قيد 114761    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

الشريف اول طريق بشتيل امبابه الجيزه

200 - احمد محمد الصغير يونس علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18078 ورقم قيد 114762    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة الجيزة 22 و 24 ش القدس 

الشريف المهندسين الجيزه

201 - مني احمد عبدا حفني تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18079 

ورقم قيد 114763    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمود من جمال عبد الناصر عزبة 

المفتي الجيزه

202 - وليد جمال عبد الحميد محمد صيام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18080 ورقم قيد 114764    محل رئيسى  عن التطوير والتسويق العقاري, بجهة محافظة الجيزة ش 7 

عمارات فيصل

203 - ياسر رمضان عبد الباسط عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 18082 ورقم قيد 114765    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 15 ش عبد العزيز الجابي من 

ش المساكن فيصل الجيزه

204 - محمد توفيق علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18085 

ورقم قيد 114766    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش المحطة الجيزه

205 - عصام محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18089 

ورقم قيد 114767    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة طناش ش احمد شعراوي بجوار المدرسة 

العدادية الجيزه

206 - طاهر ندا ابو السعود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18091 ورقم قيد 114768    محل رئيسى  عن بيع وشراء وتوريد الخرده بكافه انواعها, بجهة محافظة الجيزة 

ش مسجد البشير من ش ترعه السواحل طناش الوراق
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207 - احمد رجب علي سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18092 ورقم قيد 114769    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة الوجهات الخارجية, بجهة محافظة الجيزة 

ش رمضان علي اسماعيل الخصاص منشاة القناطر

208 - عبد الصمد ايمن محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18093 ورقم قيد 114770    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتوزيع تحف وانتيكات, بجهة محافظة الجيزة 

وردان بجوار المطافي منشاة القناطر الجيزه

209 - محمد سيد فايز خميس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18094 

ورقم قيد 114771    محل رئيسى  عن اجراء وعمل التعاقدات الطبية وعمل سيستم لكافة بيانات قطاع الخدمات 

الطبية والعمل كوسيط تامين لكافة شركات الرعاية الطبية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش حسن ابو النجا من التعاون 

فيصل الجيزه

210 - محمود صبحي صبري خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18095 ورقم قيد 114772    محل رئيسى  عن قاعه افراح, بجهة محافظة الجيزة اللبيني بجوار الدائري الهرم

211 - محمود محمد عبد الغني محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18096 ورقم قيد 114773    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عامه, بجهة محافظة الجيزة 2 ش ترعه 

كرداسه خلف ش المدرسه البتدائي كفر غطاطي فيصل الجيزه

212 - ايمان عزت محمود عزت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18097 ورقم قيد 114774    محل رئيسى  عن  مكتب توريد وتركيب العاب الطفال, بجهة محافظة الجيزة 7 

ش ناصر من ش اللبيني الدور 1 فيصل

213 - محمد محمود علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18099 ورقم قيد 114775    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 21 ش طابا من 

ش الربعين بشتيل اوسيم الجيزه

214 - حافظ احمد عبد العال محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18100 ورقم قيد 114776    محل رئيسى  عن تجميع اثاث مكتبي, بجهة محافظة الجيزة 21 ش محمود عباس 

الطوابق فيصل

215 - مصطفي احمد حسن ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 18101 ورقم قيد 114777    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة 1 ش الوفاء والمل ترعة السواحل جزيرة محمد الوراق الجيزه

216 - محمد محمود محمد زكريا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18102 ورقم قيد 114778    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 10ش العريش الهرم

217 - اسلم علي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18106 

ورقم قيد 114779    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و شحن بضائع, بجهة محافظة الجيزة 59ش سعد امام 

الطالبية الهرم

218 - عبدالرحمن محمد حسن محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 18107 ورقم قيد 114780    محل رئيسى  عن مكتب تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 3ش 

الرياض الهرم

219 - عزه احمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 18119 

ورقم قيد 114781    محل رئيسى  عن تصدير المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 14ش احمد عرابى - الجيزة
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220 - شريف عبد الرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

18121 ورقم قيد 114782    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 18ش البحر العظم - الجيزة

221 - محمد عبد ا جابر عبد الحميد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 18124 ورقم قيد 114783    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتوريد, بجهة محافظة الجيزة 20ش احمد 

الشاطورى - الدقى - الجيزة

222 - القاضي لخدمات المحمول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18233 ورقم قيد 40571    رئيسى آخر  عن مكتب شحن وتوصيل منازل, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي 

افتتاح نشاط رئيسي اخر ) مكتب شحن وتوصيل منازل ( بالعنوان / ش اللواء احمد عبود الزمر ناهيا م كرداسة / 

براس مال للنشاط الرئيسي الخر 50000

223 - يس احمد يس احمد الجيزاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18133 ورقم قيد 114787    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد العلف والمكملت الغذائية للطيور, بجهة 

محافظة الجيزة صفط اللبن 4 ش ابراهيم عيسي من ش التحرير بولق الدكرور

224 - اسماء بدر بدر عبد العال احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18134 ورقم قيد 114788    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة 10 ش مصطفي محمد من ش ترعة السواحل طناش الوراق الجيزه

225 - عبد الرحمن مهدي عبد الفتاح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 18136 ورقم قيد 114789    محل رئيسى  عن معرض ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 24 ش 

عمر بن الخطاب الدقي

226 - محمد عمر نور الدين عبد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 18137 ورقم قيد 114790    محل رئيسى  عن توريد بيع مستلزمات طلء المعادن, بجهة محافظة الجيزة 

26 ش محمود حسين من ش التحرير ب الدكرور الجيزه

227 - بيتر عطاا فهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18146 ورقم قيد 114791    محل رئيسى  عن بلي استيشن / فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 49 ش 13 مدينه التحرير امبابه الجيزه

228 - طارق يحي عطيه حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18147 ورقم قيد 114792    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقاري, بجهة محافظة الجيزة ش المسابك بجوار 

الوحدة المحلية بشتيل م اوسيم الجيزه

229 - حامد محمد مصطفي خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18150 ورقم قيد 114793    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة شارع الفرن البحري كفر 

ابو الحديد منشاة القناطر

230 - امير عادل عبد النور كامل تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18155 ورقم قيد 114794    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش سعد زغلول بجوار سيد 

خليل اوسيم الجيزه

231 - ميلد عادل فكري عوض ا عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 18157 ورقم قيد 114795    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة الزيديه مسجد 

اولد ل ش مسجد طلبه اوسيم الجيزه

232 - امل اسماعيل محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18158 ورقم قيد 114796    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة 170 ش 

العروبه الطالبية الجيزه
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233 - محمد خليفة نياط ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18159 

ورقم قيد 114798    محل رئيسى  عن محل لتجارة القمشة و المنسوجات, بجهة محافظة الجيزة 10ش الخليفة 

الهرم

234 - احمد عبد الفتاح احمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18160 ورقم قيد 114799    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة بلوك 17 منزل رقم 2 م العمال امبابه الجيزه

235 - محمود رجب محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18161 ورقم قيد 114800    محل رئيسى  عن مكتب خدمات الموبايل, بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام 

الطالبية الهرم

236 - زينب عراقي مرتضي ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18162 ورقم قيد 114801    محل رئيسى  عن تجارة ادوات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 3ش الرياض 

الطالبية

237 - اشرف محمد زكي عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18163 ورقم قيد 114802    محل رئيسى  عن مكتب خدمات رجال العمال في مجال السيارات, بجهة محافظة 

الجيزة 33ش عثمان محرم الطالبية الهرم

238 - احمد سعيد همام حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18164 

ورقم قيد 114803    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 10ش الضياء الهرم

239 - السيد جلل محمد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18165 ورقم قيد 114804    محل رئيسى  عن تربية و تسمين دواجن, بجهة محافظة الجيزة ش طريق المناشي 

الخطاطية جزاية منشأة القناطر

240 - مأمون محروس عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18166 ورقم قيد 114805    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 11ش ابو الهول السياحي 

الهرم

241 - احمد محمود كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18170 

ورقم قيد 114806    محل رئيسى  عن مطبعه وتصنيع علب الحلويات فيماعدا الملبس العسكريه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت / بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 79 تقسيم الشركة العالمية نزلة البطران عمرانية الجيزه

242 - مصطفي السيد حامد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18171 ورقم قيد 114807    محل رئيسى  عن بلي استيشن واكسسوارات موبايل فيماعدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 2 برج الهدي من ش 

سهل حمزه الهرم

243 - محمد محروس احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18173 ورقم قيد 114809    محل رئيسى  عن اجهزة ومستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 4 ش مساكن 

الشباب المنيب الجيزه

244 - رجب خفاجي احمد عبد المولي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18175 ورقم قيد 114810    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 16 ش ابو بكر 

الصديق الهرم الجيزه
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245 - احمد سليمان سلمه عواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18176 ورقم قيد 114811    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش 6اكتوبر - الجيزة

246 - خالد سليمان سلمه عواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18179 

ورقم قيد 114812    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش هنيدي - الجيزة

247 - منال صالح حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18180 ورقم قيد 114813    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية  شحن  - نقل - تفريغ  ) دون كمبيوتر 

(, بجهة محافظة الجيزة 17 ش السهراية ناهيا البلد م كرداسة الجيزه

248 - جميل رزق حبشي جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18183 ورقم قيد 114814    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة رقم 24 ش الشهيد 

كمال عبد الباسط م البراجيل

249 - عمر احمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18186 

ورقم قيد 114816    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتفريغ وتخليص جمركي والشحن البحري والبري للبضائع 

والتوكيلت الملحية وخدمات النقل البحري والبري والتوريدات العمومية )دون كمبيوتر(, بجهة محافظة الجيزة 

صفط اللبن 3 ش عبد التواب عثمان الجيزه

250 - ايه محمود رجب محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18187 

ورقم قيد 114817    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئة بالمتاجر المتخصصة للجهزة الكهربائية المنزلية والثاث 

واجهزة النارة والدوات المنزلية الخري, بجهة محافظة الجيزة ش الحرية من ش العمده من ش عثمان محرم 

الكونيسة الجيزه

251 - سيد عبد الله حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18188 ورقم قيد 114818    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 19 ش عمرو بن 

العاص المطبعة فيصل الجيزه

252 - جمال فتحي احمد عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18191 ورقم قيد 114819    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 22 ش محمد مراد 

من ش ابو زيد بدر العشرين فيصل الجيزه

253 - خالد عبد الناصر محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18197 ورقم قيد 114820    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي 

بجوار مكتب البريد منشاة القناطر

254 - سيد عثمان سيد عبد اللطيف القماطي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 18200 ورقم قيد 114821    محل رئيسى  عن بنسيون, بجهة محافظة الجيزة 21 ش جمال عبد الناصر 

نزلة السمان الهرم الجيزه

255 - صابر سالم سيد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18205 

ورقم قيد 114822    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة طريق 

سقاره السياحي بجوار عش سقاره شرامنت الهرم

256 - احمد محمود احمد حميدو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18206 ورقم قيد 114823    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة رقم 14 

ش الفاروق من ش مصرف جلل الهرم
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257 - كرلس صفوت عبده عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18208 ورقم قيد 114824    محل رئيسى  عن مصنوعات جلدية, بجهة محافظة الجيزة 1ش السلطان ابوالعل 

من ش العروبة امبابه

258 - سعد رزق اسكندر حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18211 

ورقم قيد 114825    محل رئيسى  عن ورشة نجارة و موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 1ش عرب وزة ترسا 

المنيب

259 - احمد سعد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18218 

ورقم قيد 114827    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سعد سرحان الحرانية ابو النمرس 

الجيزه

260 - نعيمه جبر سرحان العرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18234 ورقم قيد 114830    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 7ش مصطفى كامل - الجيزة

261 - عادل احمد احمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18235 

ورقم قيد 114831    محل رئيسى  عن مجوهرات, بجهة محافظة الجيزة 18ش مراد - الجيزة

262 - رمضان عمر على جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18236 

ورقم قيد 114832    محل رئيسى  عن مجوهرات, بجهة محافظة الجيزة 13ش مصطفى كامل - الجيزة

263 - سحر محمد نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18245 

ورقم قيد 114833    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة عماره 5 مساكن القتصادى - 

كفر الجبل - الهرم

264 - رامى مجدي عبد المنعم سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18247 ورقم قيد 114834    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة الجيزة شارع اولد قنديل من 

شارع جمال عبد الناصر - برك الخيام - كرداسه - الجيزة

265 - محمد قاسم رزق قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18248 

ورقم قيد 114835    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة 1ش السلم من سلمه بيومى - 

البراجيل - اوسيم -الجيزة

266 - هشام محمد عبد العاطي عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 18250 ورقم قيد 114836    محل رئيسى  عن ورشة سليبر فنادق, بجهة محافظة الجيزة 19 ش طه 

قنديل تقسيم اباظه الهرم الجيزه

267 - سيد حسن عبد المنعم سيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18256 ورقم قيد 114838    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة الجيزة 12ش مصطفى كامل - الجيزة

268 - نسمه على ثابت على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18259 

ورقم قيد 114839    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة الجيزة 18ش مصطفى كامل - الجيزة

269 - اميره محسن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 18261 

ورقم قيد 114840    محل رئيسى  عن تشطيبات وديكورات, بجهة محافظة الجيزة 12ش البحر العظم - الجيزة
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270 - الحفنى عبد المعز الشيخ محمد الحفنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 18262 ورقم قيد 114841    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 5

ش عبد الحميد عبد الرحمن من ش سهل حمزة - الهرم - الجيزة

271 - نهى جمال عبد الجواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18263 ورقم قيد 114842    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 1ش 

محمود عسران خلف النادى - الجيزة

272 - اسلم عادل حسنى الغالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18264 ورقم قيد 114843    محل رئيسى  عن استثمار سياحى, بجهة محافظة الجيزة 12ش الشهيد - مريوطيه 

- هرم

273 - جميل فاروق محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

18265 ورقم قيد 114844    محل رئيسى  عن استثمار سياحى, بجهة محافظة الجيزة 2ش على عبد الحليم 

متفرع من ش التحرير - الدقى

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

18348 ورقم قيد 9868    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/

العسلية الباويطي الواحات البحرية بنشاط حظيرة مواشي براس مال 50000جنيه

275 - حسام محسن عبد النعيم خميس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18268 ورقم قيد 114846    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 5ش الثوره من ش عبد 

المنعم رياض - وراق الحضر - الوراق - الجيزة

276 - نهله معوض سيد محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18269 ورقم قيد 114847    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش العروبه الهرم 

الجيزه

277 - عبده علي عبد القادر السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18270 ورقم قيد 114848    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 43 ش المطبعه الهرم

278 - محمود خيري عبد المعطي سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18271 ورقم قيد 114849    محل رئيسى  عن   مكتب ديكورات وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 3 ش سعد 

امام الهرم الجيزه

279 - احمد زكي كامل يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18272 

ورقم قيد 114850    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 103ش الهرام - الهرم - 

الجيزة

280 - احمد علي عبدا سمره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18275 

ورقم قيد 114851    محل رئيسى  عن تسويق وبيع الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 77 ترعة المريوطية 

برج الفاروق الهرم الجيزه

281 - احمد حمدي محمد علي حجازي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18278 ورقم قيد 114852    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 8 شارع 

فاطمه الزهراء وراق الحضر الوراق الجيزه

282 - عبد المنعم محمد صالح العطار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18280 ورقم قيد 114853    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة شارع عبد 

المنعم رياض بجوار الوحدة المحلية وراق الحضر الجيزه
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283 - حسن سعيد سلمان محمد قناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18281 ورقم قيد 114854    محل رئيسى  عن بيع حلويات ولعب اطفال, بجهة محافظة الجيزة 30 ش مبارك 

م كرداسة الجيزه

284 - طاهر خليفه ابراهيم خليفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18285 ورقم قيد 114855    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة عزبة عبد العال خميس كفر حكيم م كرداسة الجيزه

285 - عبد العاطي سعد عبد القادر مهدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18286 ورقم قيد 114856    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية الصليبة عزبة عرب المنصورية م منشاة القناطر الجيزه

286 - اميره محمد ابراهيم حسن محجوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 18287 ورقم قيد 114857    محل رئيسى  عن قاعة افراح, بجهة محافظة الجيزة ش اللبيني طريق 

كرداسة ضمن قطعه الرض  35 من 67 كلستر الجيزه

287 - احمد عبد الهادي عبد الحميد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 18292 ورقم قيد 114858    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوريد الدويه البيطريه والعلف 

والضافات العلفيه البيطريه والمستلزمات الجهزه البيطريه والمطهرات والتصنيع لدي الغير, بجهة محافظة الجيزة 

5 ش طلعت بيومي من ش منشيه البكاري مريوطيه فيصل الجيزه

288 - عبد الرحمن احمد شاكر تامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18294 ورقم قيد 114859    محل رئيسى  عن تاجير وتشغيل كافيتريات, بجهة محافظة الجيزة 92 ش كامل 

همام البصراوي ع غ الجيزه

289 - مصطفي محمد عبد السميع ابو رمانه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 18295 ورقم قيد 114860    محل رئيسى  عن محل خدمات محمول, بجهة محافظة الجيزة 1 ش السيد 

السيسي جزيرة محمد الوراق الجيزه

290 - فريد شوقي ابو الحلقان صديق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18299 ورقم قيد 114861    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة شارع خليل عبد الشافي من 

شارع السواحل وراق العرب الجيزه

291 - ابراهيم السيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18301 ورقم قيد 114862    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات النقل ونقل البضائع, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 1 ش مسجد الحرمين 6 اكتوبر بولق الدكرور

292 - نشوي جمال عبد الغني احمد مرسال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 18312 ورقم قيد 114864    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 17ش عبيده بن الجراح 

من كفر غطاطي فيصل الجيزه

293 - سهام هارون السيد عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18316 ورقم قيد 114866    محل رئيسى  عن مكتب لداره المطاعم والكافيهات, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه قريه عبد الصمد بجوار عياده احمد عبد الباقى - منشاة القناطر - الجيزة

294 - اكرامي علي محمد محمد فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18318 ورقم قيد 114867    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 12 ش العشرين من ش 

التحرير الشوربجي فيصل

295 - مروان محمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18319 

ورقم قيد 114868    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

32 ش محمد نجيب مدينة المل امبابه الجيزه
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296 - سماح زكي مينا عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18320 

ورقم قيد 114869    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 72 ش اولد 

ابو فاطمه وراق الحضر الجيزه

297 - مني رجب عبد الفتاح الشاويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18325 ورقم قيد 114870    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 21 ش ثروت عبد العال 

عبد المنعم الفحام بشتيل امبابه الجيزه

298 - علي ابراهيم عبد الحميد جارحي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18330 ورقم قيد 114873    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

1 شارع الشحات ابو شاهين امتداد جمال عبد الناصر المعتمديه م كرداسه الجيزه

299 - خالد ابراهيم محمد بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18331 ورقم قيد 114874    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ فرغلي ش احمد 

اسماعيل من عبد الباري شراب الجيزه

300 - محمود راتب محمد عامر بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18333 ورقم قيد 114875    محل رئيسى  عن بيع وشراء اللوميتال, بجهة محافظة الجيزة 2 ش البهنساوي 

من ش العروبة العمرانية الجيزه

301 - سعيد صالح احمد عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18335 ورقم قيد 114876    محل رئيسى  عن شحن برى, بجهة محافظة الجيزة 13ش مراد - الجيزة

302 - سماح البدري فاروق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18336 ورقم قيد 114877    محل رئيسى  عن مكتب تقيم واستشارات عقاريه, بجهة محافظة الجيزة 104 برج 

الفاروق فيصل الرئيسي المريوطيه فيصل الجيزه

303 - ثناء سعد حمزه عثمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18338 

ورقم قيد 114878    محل رئيسى  عن مستودع دقيق, بجهة محافظة الجيزة ش المناخ بحري البلد ناهيا كرداسة

304 - وجدي عبد الحميد رمضان عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 18342 ورقم قيد 114880    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 15 ش المنحل من 

ش العروبه العمرانية الجيزه

305 - فريد شوقي جابر فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18344 

ورقم قيد 114881    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 2 حارة محمود ابو سته بني 

محمد عزبة المفتي الوراق الجيزه

306 - محمد رجب محمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18353 ورقم قيد 114882    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش زغلول بجوار مسجد الرحمه 

بالشونى - ابو النمرس - الجيزة

307 - امين عيد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18355 

ورقم قيد 114883    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع محمد سالم 

وراق الحضر الوراق الجيزه

308 - حسن بكر محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18359 

ورقم قيد 114886    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 5 ش المام الجندي المتربة بشتيل م 

اوسيم الجيزه
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309 - هشام عجيب وهيب جيره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18363 ورقم قيد 114888    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 26 ش مصطفى 

زيتونة وراق الحضر - الوراق -

310 - امجد جمال بشاى ينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18366 

ورقم قيد 114889    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 10ش الملكه والمير من ش 

المصطفى - المنيب - الجيزة

311 - رئيسه عبد الواحد عبد العال سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 18367 ورقم قيد 114890    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

16 مكرر محمد يسري العروبه العمرانيه الجيزه

312 - وليد محمد مهدى عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18369 ورقم قيد 114891    محل رئيسى  عن محل اقمشه ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة ش السنترال - 

الجيزة

313 - محمد اشرف محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 18370 

ورقم قيد 114892    محل رئيسى  عن مطعم سندوتشات وكريبات وبيتزا, بجهة محافظة الجيزة 21 ش احمد 

ابن طولون وراق الحضر الجيزه

314 - يسرى شوقى محمد عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18372 ورقم قيد 114894    محل رئيسى  عن تجاره كاوتش وقطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة ابو 

رواش ترعه المنصوريه امام مسجد الرحمه مركز كرداسه - الجيزة

315 - نجاح صبره يحيى عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

18373 ورقم قيد 114895    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة بنى مجدول 

شارع مسجد غنيم مركز كرداسه - الجيزة

316 - كريم حسن عبدالفتاح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18501 ورقم قيد 94537    رئيسى آخر  عن رئيسي اخر / سيبر نت / فيماعدا توريد العماله والمن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح محل رئيسي 

اخر بالعنوان 8 ش المدارس من عثمان محرم عمرانية بنشاط / سيبر نت براس مال 15000 جنيها

317 - ناصر رمضان كامل علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18374 

ورقم قيد 114896    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 13 ش جمعيه المحافظه علي القرءان 

الكريم الجيزه

318 - مصطفي علي عبد الفتاح علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18378 ورقم قيد 114897    محل رئيسى  عن تشيد المباني, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه الصليبيه منشاة 

القناطر

319 - ناجي مسعود حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18379 ورقم قيد 114898    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه الصليبيه بجوار كوبري مفتاح منشاة القناطر

320 - علم رمضان علم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18380 ورقم قيد 114900    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

5 ش السيدة عائشة عزبة العسيلي كرداسة الجيزه

321 - ملك ايوب فايز تادرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18382 ورقم قيد 114902    محل رئيسى  عن صيانه الفتيس الوتوماتيك وقطع غيارها جديد وتوريدها, بجهة 

محافظة الجيزة اخر ش ابو النجا البحري من ش ناصر المنوفي اللبيني الهرم
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322 - حسام جميل محمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18383 ورقم قيد 114903    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش طريق مصر اسيوط 

خلف فودافون منيل شيحة الجيزه

323 - سيد شعيشع شعيب حامد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18385 ورقم قيد 114904    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة الجيزة 2 ل 

البوابة الثانية القديمة هضبة الهرام الجيزه

324 - احمد حامد سعد يسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18386 

ورقم قيد 114905    محل رئيسى  عن محل نظارات, بجهة محافظة الجيزة 97 ه البوابة الثانية حدائق الهرام 

الهرم الجيزه

325 - سلوي عبد العزيز حسين وهبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18389 ورقم قيد 114906    محل رئيسى  عن مقاولت وتطوير العمال والستشارات الداريه والتوكيلت 

التجاريه, بجهة محافظة الجيزة رقم 107    1 حدائق الهرام الهرم

326 - القرشي حمزه احمد قط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18394 

ورقم قيد 114907    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 41 ش فوزي السيد من ش كعبيش 

الطوابق فيصل الجيزه

327 - محمود بدوي علي بدوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18395 

ورقم قيد 114908    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 11 ش المين سالم من عز 

الدين عمر العمرانيه

328 - دارين احمد حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18398 

ورقم قيد 114909    محل رئيسى  عن بقالة جافه, بجهة محافظة الجيزة 15ش الفولي جلل من ش ترعه 

عبدالعال ب الدكرور

329 - مصطفي جلل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18401 ورقم قيد 114910    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 4 ش بخيت من ش 

القصر المنيرة الغربية امبابه الجيزه

330 - مجاهد محمد السيد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18402 ورقم قيد 114911    محل رئيسى  عن فطاطري, بجهة محافظة الجيزة 8 ش محمد علي من سيد رخا 

مدينة المل امبابه الجيزه

331 - فاطمة فاروق عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18405 

ورقم قيد 114912    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش عبدالمنعم رياض امام الوحده 

المحلية - وراق الحضر - الوراق

332 - احمد محمد عبدالمجيد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18406 ورقم قيد 114913    محل رئيسى  عن مصنع مواسير بلستيك, بجهة محافظة الجيزة عزبة الصلح 

طريق نكل المناشي م منشأة القناطر

333 - وائل عباس احمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18408 ورقم قيد 114914    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع الثاث المعدني, بجهة محافظة الجيزة ش اولد 

ابو زيد طريق البراجيل اوسيم الجيزه

334 - محمد مصطفي محمد عواد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 18409 ورقم قيد 114915    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة ش عبد المنعم رياض وراق الحضر الوراق
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335 - محمد احمد محمد احمد العدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18410 ورقم قيد 114916    محل رئيسى  عن نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 63 ش سيد 

الخطيب من ش صبحي المحامي الجيزه

336 - حسام عبد المجيد شحاته عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18412 ورقم قيد 114918    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة السوق القديم كرداسة

337 - محمد يحي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18415 

ورقم قيد 114919    محل رئيسى  عن استثمار وتطوير المنشات الصحية ) استثمار عقاري (, بجهة محافظة 

الجيزة الرهاوي ش مسجد النور م القناطر الجيزه

338 - محمد حسن ابراهيم ابو خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18417 ورقم قيد 114920    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة رقم 26 ش 

سعد زغلول كرداسة

339 - شيماء احمد محمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18418 ورقم قيد 114921    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 46 ش عباس 

شلبي بجوار مصنع دولسي الجيزه

340 - هناء محمد عبد الجليل محمد هيبة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18420 ورقم قيد 114922    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة الجلتمه 4 

ش احمد قنديل م القناطر

341 - ايمان حسين احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18421 

ورقم قيد 114923    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 28 ش عرفه 

مدينة الفردوس البراجيل م اوسيم

342 - عبد الرحمن احمد فهمي عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18425 ورقم قيد 114924    محل رئيسى  عن تصنيع البان, بجهة محافظة الجيزة 1 ش حسن السكري جمال 

عبد الناصر العمرانية الجيزه

343 - فيفيان نبيل عريان غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18426 ورقم قيد 114925    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 3ش ملطي سلمة ع غ 

العمرانية

344 - سيد احمد ابراهيم عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18428 ورقم قيد 114926    محل رئيسى  عن معلف مواشي وتربيتها, بجهة محافظة الجيزة ش العين البحريه 

بام خليف بقريه القصر الواحات البحريه الجيزه

345 - عادل حفناوي علي حسانين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18429 ورقم قيد 114927    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي, بجهة محافظة الجيزة شبرامنت ش سعيد بجوار 

فوزي السهلي ابو النمرس الجيزه

346 - عمرو ناصر صابر عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18430 ورقم قيد 114928    محل رئيسى  عن تأجير بوفيهات, بجهة محافظة الجيزة ش البوسطه من محمد 

احمد كفر الجبل العمرانية الجيزه

347 - محمد سعد ابراهيم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18431 ورقم قيد 114929    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية وتوريدات عمومية ) دون 

كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 1 و حدائق الهرام الهرم الجيزه
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348 - اسماعيل زكريا ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18441 ورقم قيد 114931    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش المدينه 

المنوره من ش ترعه السواحل الوراق

349 - شاهر احمد ابو الحسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18442 ورقم قيد 114932    محل رئيسى  عن محل تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ذات الكوم منشاة 

القناطر الجيزه

350 - رشا جمال سيد عبد الجابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18443 ورقم قيد 114933    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل شارع الريان من 

ش احمد عرابى م اوسيم الجيزه

351 - صبحه قرني يوسف حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18444 ورقم قيد 114934    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش سلمه بيومي البراجيل

352 - أيه ابراهيم متولي عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18445 ورقم قيد 114935    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل شارع على مرزوق 

من ش احمد عرابى  م اوسيم الجيزه

353 - يحي جمعه احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18446 

ورقم قيد 114936    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش الكوبري البحري م 

كرداسة

354 - صبري محمد حسانين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18448 ورقم قيد 114937    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

مسجد الفتح ابو رواش كرداسة

355 - مسعد حامد محمد المناوي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18449 

ورقم قيد 114938    محل رئيسى  عن محل تصليح احذية وشنط, بجهة محافظة الجيزة 9 ش احمد عبد الرحمن 

عيسي احمد ماهر اول فيصل الجيزه

356 - أيمن محمد قاسم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18450 ورقم قيد 114939    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش عبد ربه هلل 

من الجمعيه الزراعيه وراق العرب الوراق

357 - وليد فتحي عبد المعطي عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 18455 ورقم قيد 114940    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة كفر حجازي منشأة القناطر 

خلف المدرسة البتدائية الجيزه

358 - امير طلعت السيد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18456 ورقم قيد 114941    محل رئيسى  عن معرض اجهزة كهربائية وادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة 

كوبري الصغيره بجوار حديقة الطفل اوسيم الجيزه

359 - سمر ابراهيم محمد زكي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18461 ورقم قيد 114942    محل رئيسى  عن دار نشر وتحرير وتدريب / فيماعدا المن والحراسه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص الزمه, بجهة محافظة 

الجيزة 1 ش الهدايا ناصية ش كعبيش الطوابق فيصل الجيزه

360 - محمد حسن حامد ابو الغيط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18465 ورقم قيد 114943    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 3 شارع ابو مجدي 

العسكري كفر الجبل الهرم الجيزه
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361 - ناجح  نجيب شنودة جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18468 ورقم قيد 114944    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 12ش ابو طالب من عدوي 

سليم ع غ

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

18469 ورقم قيد 114945    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة الجيزة 481 ش الملك فيصل اول فيصل 

الهرم

363 - طلل مقبل محمد سيف محرم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18478 ورقم قيد 114946    محل رئيسى  عن مصنفات لحوم ودواجن, بجهة محافظة الجيزة 63 ش العتماد 

البراجيل اوسيم الجيزه

364 - وليد محمد احمد مصري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18479 

ورقم قيد 114947    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة البراجيل 39 ش مسجد ابو خليل اوسيم الجيزه

365 - هاني شاكر السيد أبو العنين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18480 ورقم قيد 114948    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة رقم 

1 ش ابو الفتوح من اللبيني الهرم

366 - تيمور طارق عزيز سيف النصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18492 ورقم قيد 114949    محل رئيسى  عن ادارة الملعب الرياضية, بجهة محافظة الجيزة 13 ميدان 

اسوان المهندسين الجيزه

367 - محمد رأفت السيد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18506 ورقم قيد 114950    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمي وعبايات جمله, بجهة محافظة الجيزة رقم 

15 ش حلمي عبد العاطي كفر طهرمس فيصل

368 - مصطفي محسن محمد مزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

18507 ورقم قيد 114951    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات, بجهة محافظة الجيزة رقم 22 ش محمود فهمي 

النقراشي الجيزه

369 - رزق سلمه رزق كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 18509 

ورقم قيد 114953    محل رئيسى  عن  ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش سعد زغلول الكوم الحمر بجوار 

الوحده الجيزه

370 - ميرنا جرجس صبرى فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18511 ورقم قيد 114954    محل رئيسى  عن بيع احبار ومهمات مكاتب, بجهة محافظة الجيزة 37ش صلح 

سالم - الجيزة

371 - ابراهيم عبد العاطى صالح عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 18513 ورقم قيد 114955    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 1ش فتحى خليل 

متفرع من ش نبيل طه مطبعه - فيصل - الجيزة

372 - هيام عبد الرازق حسن حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18515 ورقم قيد 114956    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة الجيزة 3ش عبد الستار عرفه من 

ش المتريه - بشتيل البلد  - الجيزة

373 - احمد محمد هنداوى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18520 ورقم قيد 114957    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 3ش محمد سالم - وراق 

الحضر - الوراق - الجيزة
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374 - حسين محمد عبد الوالي حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18522 ورقم قيد 114958    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 18 ش المعهد الديني 

بشتيل م اوسيم الجيزه

375 - مي حسن مدبولي حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18523 ورقم قيد 114959    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية ولوازمها, بجهة محافظة الجيزة 9 ش 

السيد عبد المعطي من ناهيا ب الدكرور الجيزه

376 - سعد سلم احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18525 

ورقم قيد 114960    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة ش ابو مهني من طريق 

المنصوريه برطس

377 - نادر عبد الحكيم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18526 ورقم قيد 114961    محل رئيسى  عن محل تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة طريق برطس 

العمومي امام صيدلية الحرمين برطس م اوسيم الجيزه

378 - دعاء احمد حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18535 

ورقم قيد 114962    محل رئيسى  عن توريدات, بجهة محافظة الجيزة 6ش الحاج سماره - من ش مصطفى 

المصرى - فيصل

379 - اسلم محمد عمران محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18537 ورقم قيد 114963    محل رئيسى  عن توريدات لحوم ومواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 11 شارع 

طارق محمود من ش المدبح المنيب الجيزه

380 - علي احمد علي ابو عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18539 ورقم قيد 114964    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 

68 ش اولد احمد من ش جمال عبد الناصر اوسيم

381 - اسامه شاكر عبد الرازق علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18542 ورقم قيد 114965    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 13 ش سالم العربي من الصفا 

والمروة من الطوابق فيصل الجيزه

382 - ولء عبده جندي جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18543 ورقم قيد 114966    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 23 ش همدان 

الجيزة

383 - كيرلس صابر عبده اسعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18545 

ورقم قيد 114967    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات وتجديدها, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش شعبان 

قطب من ش عثمان محرم الطالبية الهرم

384 - محمد صلح محمد معانى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18546 ورقم قيد 114968    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل - ش الزرايب - 

اخر ش مسجد الهدايه - م اوسيم - الجيزة

385 - وليد خالد حسن الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18548 

ورقم قيد 114969    محل رئيسى  عن مكتب توريد الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة قرية بنى مجدول - 

م كرداسه

386 - احمد محمد ابراهيم احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18550 ورقم قيد 114970    محل رئيسى  عن قاعه افراح ومناسبات, بجهة محافظة الجيزة 7 ش طريق 

المنصوريه ابو النمرس مركز الجيزة
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387 - علء سمير احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18560 

ورقم قيد 114972    محل رئيسى  عن بيع فواكه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش تقاطع خالد ابن الوليد العروبه 

الوراق الجيزه

388 - محمد جمال محمد نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18562 ورقم قيد 114973    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة 38 ش عبد المنعم رياض 

الدقي الجيزه

389 - رأفت عبد الغني عبد ربه عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 18563 ورقم قيد 114974    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة الجيزة رقم 

33 بلوك مساكن ام المصرين الجيزه

390 - يوسف نمر غطاس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18564 ورقم قيد 114975    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع بلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش عبد ربه 

الشيمى من سلمه الراضى - ارض اللواء - الجيزة

391 - نجوي مرجان خليل محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18565 ورقم قيد 114976    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تشطيبات وديكور, بجهة محافظة الجيزة رقم 

26 ش مسجد عمر بن الخطاب وراق الحضر الوراق

392 - ناجى وهبه ناجى عبد الرؤف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18575 ورقم قيد 114977    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش سليمان غانم اولد هبه 

- م اوسيم

393 - فادي جمال جندي حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18576 

ورقم قيد 114978    محل رئيسى  عن احذية, بجهة محافظة الجيزة 182 ش الوحدة م التحرير امبابه الجيزه

394 - جمال محمد حامد محمود عبد المعطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 18580 ورقم قيد 114979    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة جزيرة وراق 

الحضر ش الوحدة الصحية الجيزه

395 - محاسن محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18581 ورقم قيد 114980    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش الزهور - الطالبيه

396 - محمد ناصر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18582 

ورقم قيد 114981    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد 

عبد الواحد متفرع من ش عشره الوراق الجيزه

397 - علي محمد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18585 ورقم قيد 114982    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عامه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 23 ش محمد مصطفي زنين بولق الدكرور

398 - ادهم محمد رمضان عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18589 ورقم قيد 114983    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ش الحيطه الحمراء شبرامنت ابو 

النمرس جسر الصليبه الجيزه

399 - حمدان طلعت عبد اللطيف سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 18590 ورقم قيد 114984    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش داير الناحية 

كفر حكيم م كرداسة الجيزه
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400 - سمر سعد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18591 

ورقم قيد 114985    محل رئيسى  عن تجاره مهمات مكتبيه وتوريدات عموميه وصيانه الجهزه المكتبيه 

والعلميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة طريق المريوطيه السياحي ستوديو مصر العمرانيه

401 - هانى عبد العليم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18592 ورقم قيد 114986    محل رئيسى  عن هايبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان محرم - الطالبيه

402 - صديق محمود فيصل عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18593 ورقم قيد 114987    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 1 ش المير من ش كعبيش 

الطوابق فيصل الجيزه

403 - محمد احمد حسين عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18598 ورقم قيد 114988    محل رئيسى  عن مسلتزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة ش السلم - الطالبيه

404 - كريم محمد عبد الباري عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18599 ورقم قيد 114989    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 26 شارع محمد 

أبو زيد العشرين فيصل الجيزه

405 - محمد ممدوح حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18601 ورقم قيد 114990    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

ارض اللواء العجوزة حسن خطاب الجيزه

406 - محمد محمد سيد احمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18602 ورقم قيد 114991    محل رئيسى  عن مكتب خدمات حكومية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مصطفي 

خطاب من ش المعتمدية ارض اللواء الجيزه

407 - احمد صلح الدين سمري احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18603 ورقم قيد 114992    محل رئيسى  عن صيانة وبيع تكيفات وتبريد, بجهة محافظة الجيزة ش الجسر 

القديم سقيل الجيزه

408 - طه سيد نعيم احمد عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18605 ورقم قيد 114993    محل رئيسى  عن بقاله وتجاره التجزئه, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش محمد 

النادي ترعه السواحل فيصل

409 - هدير مصطفي حنفي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18607 ورقم قيد 114994    محل رئيسى  عن صباغة وكحت الجينز والفاشون وديزاين الموضة, بجهة 

محافظة الجيزة ش عرب الورد طريق الدير طموه ابو النمرس

410 - فتحى السبع داوود سعد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18608 ورقم قيد 114995    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 3ش محمود عبد التواب من 

اللبيني - الهرم

411 - ياسر تاج الدين محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18610 ورقم قيد 114996    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت ودرجات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 

104 ترعة الزمر ع غ الجيزه

412 - رامي شعبان خميس محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18613 ورقم قيد 114997    محل رئيسى  عن النقل البري للبضائع, بجهة محافظة الجيزة 27 شارع أبو 

العارف كعبيش طوابق فيصل الجيزه
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413 - مها محمود علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18615 

ورقم قيد 114998    محل رئيسى  عن مكتب تبريد و تكييف و مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 12ح عبدالحليم 

عبدالعزيز من ش الجامع امبابه

414 - ماجد عزيز عياد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18616 ورقم قيد 114999    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 14ش طه حسين - الهرم - 

الجيزة

415 - محمد عبد العاطى السيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18620 ورقم قيد 115001    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة شارع فرحات - الطالبيه 

- الجيزة

416 - معوض حماد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18621 

ورقم قيد 115002    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش ربيع ابو صالح من ش توفيق 

حمزة العدوى المعتمدية

417 - مجدى سمير حسن رسلن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18622 ورقم قيد 115004    محل رئيسى  عن توزيع المنتجات الغذائية, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد عثمان 

- بني مجدول - م كرداسه - الجيزة

418 - كرم سيد الراوى ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18627 

ورقم قيد 115008    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 4ش المام على من ش جمال عبد 

الناصر - عزبه المفتى - الوراق - الجيزة

419 - شيماء عبد المولي عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18628 ورقم قيد 115009    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش باتا كرداسه

420 - رمضان سيد ابو سيف عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18629 ورقم قيد 115010    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 191ش الهرم - مبنى 

الهرام - الهرم - الجيزة

421 - منى سعد محمد السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18630 ورقم قيد 115011    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 191ش الهرم برج 

الهرام بلزا- الهرم - الجيزة

422 - محمد مجدى محمد عنتر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 18633 

ورقم قيد 115012    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة الجيزة 3ش على طوسون من ش احمد ضيف 

ا - مريوطيه - العمرانيه - الجيزة

423 - غاده حامد محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18637 ورقم قيد 115013    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 5شارع اولد غنيم من 

شارع حسن محمد - شقه بالدور الرابع  - فيصل - الجيزة

424 - حسن يونس ابو زيد فضل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

18638 ورقم قيد 115014    محل رئيسى  عن بيع وتوريد الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة ش درب 

البلدين - كرداسه - الجيزة

425 - فوزيه رمضان عبد العال ابو هنه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18641 ورقم قيد 115015    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 5شارع مسبك الزهر 

من كورنيش النيل وراق الحضر - الوراق - الجيزة
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426 - علواني رضوان ةعلواني علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18644 ورقم قيد 115016    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج  م ع, بجهة محافظة الجيزة 

منشاه رضوان بجوار محطه المياه منشاة القناطر

427 - ابراهيم عباس ابراهيم عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18649 ورقم قيد 115017    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

50 ش الجهاد من ش زكي مطر امبابة

428 - محمد صلح سيد احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18650 ورقم قيد 115018    محل رئيسى  عن انشطة المطاعم وخدمات الطعمة المتنقلة, بجهة محافظة الجيزة 

78 ش عبد اللطيف ابو زيد مدكور فيصل الجيزه

429 - رضا عبدا عبد الواحد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18651 ورقم قيد 115019    محل رئيسى  عن ورشه خراطه وتجارة مواسير طلمبات العماق ولحام الكهرباء 

و توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي شارع المقلة مركز منشاة القناطر الجيزه

430 - رانيا فكري حسين عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18652 ورقم قيد 115020    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش رزق احمد علي كفر 

طهرمس ب الدكرور الجيزه

431 - احمد سمير محمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18661 

ورقم قيد 115022    محل رئيسى  عن بيع فلي كيس, بجهة محافظة الجيزة ش الجامع - الطالبيه

432 - نسيم نادي شوقي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18666 ورقم قيد 115023    محل رئيسى  عن معرض ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش السلمه من 

مدرسه النجاح وراق العرب الوراق

433 - محمود كمال محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18669 

ورقم قيد 115024    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع الرحمة من شارع زغلول 

الشوربجي كفر الجبل الهرم الجيزه

434 - خالد عبدالرازق سيد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18678 ورقم قيد 115025    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 3ش الرياض 

محمد عثمان محرم الهرم

435 - سامية عبدالتواب قطب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18679 ورقم قيد 115026    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 23ش 6 أكتوبر 

الطالبية

436 - هاني قدري عبدالعظيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18680 ورقم قيد 115027    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 8ش شعبان قطب 

العمرانية

437 - كمال عبد النبي سعد عتابي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18681 ورقم قيد 115028    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

17 ش سيدي ابراهيم ش الجمهورية م اوسيم الجيزه

438 - عصام زينهم عبد السلم امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18684 ورقم قيد 115029    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 37 ش 

سيد الجويلي الزهراء العمرانية الجيزه
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439 - محمود سعيد مصطفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18687 ورقم قيد 115030    محل رئيسى  عن ادوات صحية وسيراميك, بجهة محافظة الجيزة 1 ناصية ش 

محمد كمال ترسا حسن محمد الجيزه

440 - احمد سعيد محمد ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18692 ورقم قيد 115032    محل رئيسى  عن ورشه خراطه وتجاره الخرده وصيانه الكلركات ومعدات 

الرفع, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي طريق الطلمبات الجيزه

441 - حسن دياب حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18693 

ورقم قيد 115033    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا, بجهة محافظة الجيزة عزبة الفوكس من ترعة هدي 

شعراوي ترسا الجيزه

442 - شعبان جمعه جوده سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18694 ورقم قيد 115034    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 132 برج الخليج 

المريوطية بجوار سياج الهرم الجيزه

443 - احلم علي منصور الشوح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18696 ورقم قيد 115035    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه 

بجوار مكتب البريد منشاة القناطر

444 - السيد متولي المليجي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18697 ورقم قيد 115036    محل رئيسى  عن سمكري سيارات, بجهة محافظة الجيزة 7 شارع محمد عبد 

الحي من شارع عمرو بن العاص المطبعة فيصل الجيزه

445 - خالد محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18699 

ورقم قيد 115037    محل رئيسى  عن مصنع حلويات, بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام الطالبية

446 - سعيد احمد احمد بيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18704 

ورقم قيد 115038    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الجيزة 7 ش حسن شعراوي ابو هريرة الجيزه

447 - محمد عبد السميع زكي عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18706 ورقم قيد 115039    محل رئيسى  عن توريد منتجات الزراعيه, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه 

عزبه عوض عبد السميع منشاة القناطر

448 - حماده محمد فتحي محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18707 ورقم قيد 115040    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 10 ش 

رمزي فرج حسن محمد الهرم

449 - شادي جمعه عبد السلم قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18711 ورقم قيد 115043    محل رئيسى  عن اعمال اليكترو ميكانيكال, بجهة محافظة الجيزة 86 ش ذكي 

البغدادي ش 6 اكتوبر ب الدكرور الجيزه

450 - نورا حسين محمود فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18712 

ورقم قيد 115044    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة الجيزة 18شارع المنتصر محل بالدور 

الرضى - العجوزه - الجيزة

451 - سعيد سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18713 

ورقم قيد 115045    محل رئيسى  عن ورشة صيانة فيبر جلس, بجهة محافظة الجيزة 9 ش حامد السيسي 

الهرم الجيزه
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452 - صادق صابر صادق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18716 ورقم قيد 115046    محل رئيسى  عن بيع و صيانة الموبايلت, بجهة محافظة الجيزة 10ش السلم 

الهرم

453 - جمال محمد ابوالغيط عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18717 ورقم قيد 115047    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 59ش علي زهران 

الطالبية الهرم

454 - اسلم خالد همام احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18718 

ورقم قيد 115048    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 33ش عثمان محرم الهرم

455 - ماهر سعد ربيع سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18719 

ورقم قيد 115049    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 19ش دياب معوض بشتيل 

البراجيل

456 - سيد محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18724 

ورقم قيد 115051    محل رئيسى  عن بقاله وعطاره, بجهة محافظة الجيزة رقم 16 ش ابو طيره من ش 

مستشفي الصدر العمرانيه

457 - طارق سمير محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18725 ورقم قيد 115052    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار تبريد ثلجات السيارات وصيانتها, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 74 ش الصناديلي الجيزه

458 - هانى محمد لبيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18730 

ورقم قيد 115053    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 18ش طه حسين - الجيزة

459 - اشرف على محمود مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18735 ورقم قيد 115054    محل رئيسى  عن تجاره ادويه, بجهة محافظة الجيزة 19ش البحر العظم - 

الجيزة

460 - عبدا محمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18736 ورقم قيد 115055    محل رئيسى  عن أدوات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 6 أكتوبر الحي 11 

التحاد التعاوني نموذج د محل 5 عقار 71 الجيزه

461 - احمد سيد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18744 

ورقم قيد 115056    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 6ش مكه المكرمه - الخرطه 

- الجيزة

462 - امير ناجى امير بشاى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18747 

ورقم قيد 115057    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 51ش النصر من المعهد 

الديني - وراق العرب - الوراق

463 - سامح جميل سعد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18751 ورقم قيد 115058    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتصنيع اثاث, بجهة محافظة الجيزة 5ش 

عمارات القوات المسلحه - العمرانيه

464 - احمد دياب احمد راجح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 18755 

ورقم قيد 115060    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة الباويطي الواحات البحرية الجيزه
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465 - علي محمد علي عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18758 ورقم قيد 115061    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة طناش بجوار مدرسة الورمان 

ش عز شلبي الوراق

466 - اسامه فخرى زكى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

18759 ورقم قيد 115062    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2شارع زغلول زاويه ابو 

مسلم امام كافتيريا نعمه - الجيزة

467 - عمرو لطفي علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18770 

ورقم قيد 115064    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش الزيدية اوسيم

468 - جيهان صلح عطيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18771 ورقم قيد 115065    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 5 ش محمد حلمي الزيدية

469 - مجدي مروان عبد اللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18776 ورقم قيد 115066    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة الكوم الحمر الطريق 

العمومي بجوار مسجد الوحده الجيزه

470 - احمد سامح عبد العظيم الرفاعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18777 ورقم قيد 115067    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد وبويات ولوازم المعمار والعدد, بجهة محافظة 

الجيزة طريق المريوطيه الشارع القبلي ناهيا م كرداسه جيزه

471 - محمد يحى مغاورى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18778 ورقم قيد 115068    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 47ش عمرو بن 

العاص - المطبعه - فيصل

472 - اسلم ابراهيم سعد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18783 ورقم قيد 115069    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الجيزة قطعه 42 مج 1 الحي 

الول المحور المركزي السادس من أكتوبر

473 - ابراهيم مكرم حسان خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18788 ورقم قيد 115070    محل رئيسى  عن مكتب نقل عماله للشركات والمصانع وتأجير السيارات, بجهة 

محافظة الجيزة 14 مساكن الجامعه ب الدكرور الجيزه

474 - مجدي ابراهيم عبد المجيد عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18789 ورقم قيد 115071    محل رئيسى  عن تصنيع البان, بجهة محافظة الجيزة رقم 72 ش سبيل ا 

كراته العمرانيه

475 - مصطفي احمد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18790 ورقم قيد 115072    محل رئيسى  عن مكتب توريد مسبوكات زهر مرن ورمادي ولوازم شبكات مياه 

الشرب والصرف الصحي, بجهة محافظة الجيزة ش المسابك الطريق العمومي بجوار المقابر الكوم الحمر م اوسيم 

الجيزه

476 - احمد انور علي سنوسي القزاز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18791 ورقم قيد 115073    محل رئيسى  عن تصنيع وتطريز الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

الجندي متفرع من ش الشعل كرداسة الجيزه

477 - صابرين طه عبد الحميد سعد الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18792 ورقم قيد 115074    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد 

عبد الشافي ناهيا
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478 - رامز رأفت وديع صبحي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18794 ورقم قيد 115075    محل رئيسى  عن تجارة وبيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 30 ش المانه 

من ش المسبك وراق الحضر الوراق الجيزه

479 - جلل الدين محمد حمدي حنفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18798 ورقم قيد 115076    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة الجيزة وراق الحضر الكورنيش 

الجديد بجوار مسجد التوبه الوراق

480 - عمر عطية عوض اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18799 ورقم قيد 115077    محل رئيسى  عن توريدات قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 15 ش 

خاتم المرسلين الهرم

481 - عادل محمد عبد الحميد البسيوني تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18804 ورقم قيد 115078    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 11 ش المعاون من ش 

وجيه الدكروري العمرانيه الجيزه

482 - هويده محمد عبد الرحمن سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18805 ورقم قيد 115079    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبد الناصر من الناحية 

الشرقية بشتيل م اوسيم الجيزه

483 - ولء فرج علي عبد الحليم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18806 ورقم قيد 115080    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ابو بكر الصديق من 

الشهيد احمد حمدي فيصل الجيزه

484 - شريف عبدالحميد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18812 ورقم قيد 115081    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة 1ش حسين صدقي الهرم

485 - عجمي حسن عجمي علواني تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18813 ورقم قيد 115082    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير, بجهة محافظة الجيزة 33ش عثمان محرم 

الطالبية الهرم

486 - مصطفى زينهم محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18814 ورقم قيد 115083    محل رئيسى  عن محل تجارة الجوالت, بجهة محافظة الجيزة 35ش عثمان 

محرم الهرم

487 - اشرف فرغلي ابوزيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18815 ورقم قيد 115084    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 15ش العروبة من 

عثمان محرم الهرم

488 - احمد محمد ربيع ضوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18816 

ورقم قيد 115085    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 15ش حسن محمد الهرم

489 - اسماعيل يوسف السيد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18817 ورقم قيد 115086    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 6 اكتوبر الحي 11 

التحاد التعاوني نموذج د مشروع 40 محل 1 عقار 67

490 - نصر احمد نصر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18819 

ورقم قيد 115087    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات لحساب الغير ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة 

محافظة الجيزة ش عبد العليم حميق البراجيل
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491 - ممدوح عامر عبد الحليم طلبه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18820 ورقم قيد 115088    محل رئيسى  عن مكتب للتصدير ومكافحه القوارض والحشرات والزواحف 

وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 1 ش قهوه جمعه ابو رواش مركز كرداسه الجيزه

492 - تامر ابراهيم مغاوري ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18821 ورقم قيد 115089    محل رئيسى  عن مكتب توريد كرفانات ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 

3 ش المدرسة من ش حلة المياه ابو رواش م كرداسة الجيزه

493 - علءالدين شاكر صالح خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18822 ورقم قيد 115090    محل رئيسى  عن مركز صحي )مركز لياقة بدنية وتأهيل بدني(, بجهة محافظة 

الجيزة 20 ش طهران الدقي

494 - فاضل رمضان حسين عاشور تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18825 ورقم قيد 115091    محل رئيسى  عن مكتب توريد كرفانات والتوريدات العمومية, بجهة محافظة 

الجيزة ش كوبري الملك من ترعة المنصورية ارض محمود مصطفي ابو رواش م كرداسه الجيزه

495 - محمود محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18826 ورقم قيد 115092    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) ادوات ومعدات الكترونية وتعليمية 

ولوازم الورش (, بجهة محافظة الجيزة رقم 26 ش احمد الجزار من جسر الكونيسه المنيب

496 - هشام عبد الحميد عبد الحميد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18829 ورقم قيد 115094    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 4 ش جامعه القاهرة 

الجيزه

497 - اسماء كمال علي قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18834 

ورقم قيد 115095    محل رئيسى  عن بيع وتصنيع ادوات رياضية, بجهة محافظة الجيزة 5 ش مصطفي محمود 

من ش ابو زيد بدر بشتيل

498 - احمد محمد ولي الدين منصور علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18836 ورقم قيد 115096    محل رئيسى  عن لحوم مجمده, بجهة محافظة الجيزة 20 ش الخليفه الندلس 

الهرم الجيزه

499 - محمد كمال عبد العاطي عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18842 ورقم قيد 115097    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة الزيدية 1 ش غيضان 

بجوار جراج السيد صالح الجيزه

500 - محمود احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18843 ورقم قيد 115098    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش اولد الدجوي 

وشهرته سعد الدجوى من ش احمد عرابي الجيزه

501 - فاطمه عبد الكريم السيد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18844 ورقم قيد 115099    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش الفرن الصفطاوي 

البراجيل م اوسيم الجيزه

502 - احمد سيد عبد العال جاد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18846 

ورقم قيد 115102    محل رئيسى  عن تجاره البويات, بجهة محافظة الجيزة رقم 33 ش الصحابه من ش الملكه 

فيصل

503 - حسين عبد الستار حسين محمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18847 ورقم قيد 115103    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة الجيزة 43 ش الحرية من ش 

سلمه الراضي ارض اللواء الجيزه
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504 - عبده ابو زيد محمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18853 

ورقم قيد 115104    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة رقم 20 ش مصطفي العسال بولق الدكرور

505 - أمين السيد رشوان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18854 

ورقم قيد 115105    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الجيزة 54 ش محمد فهمي ابو عوف من 

ش الجمعيه الزراعيه بشتيل م اوسيم الجيزه

506 - خالد احمد عبد الحليم زويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18855 ورقم قيد 115106    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش علي ابن طالب 

بولق الدكرور

507 - عمران احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18857 

ورقم قيد 115108    محل رئيسى  عن مكتب تاجير كافتريات, بجهة محافظة الجيزة 22مكرر ش عبد ا عبد 

الحميد من ش كفرطهرمس - فيصل - الجيزة

508 - محمد ماهر احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18858 

ورقم قيد 115109    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 30 ش المام الغزالي امبابه

509 - هدي عبد الواحد احمد عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18864 ورقم قيد 115110    محل رئيسى  عن محل كبابجي, بجهة محافظة الجيزة رقم 35 ش عمرو بن 

العاص مطبعه فيصل

510 - تمام عبد الحكيم حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18865 ورقم قيد 115111    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة 25 ش عمرو بن 

العاص مطبعه فيصل الجيزه

511 - جهاد عبد الناصر احمد عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 18866 ورقم قيد 115112    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية جمله, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش 

السيد داود برطس

512 - محمد مصطفى للموبيليا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 18872 

ورقم قيد 115113    محل رئيسى  عن ورشة نجارة و تصنيع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 3ش المطراوي 

كرداسة

513 - محمد صلح احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18873 ورقم قيد 115114    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 60 ش محمد فهمي 

بشتيل البلد م اوسيم الجيزه

514 - طارق فتح ا السندي هندي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18874 ورقم قيد 115115    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية جافة, بجهة محافظة الجيزة 11 ش 

المهندس محمد متفرع من ش عبد الرحمن الكردي كعبيش فيصل

515 - خالد جابر عبد الحافظ سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18877 ورقم قيد 115116    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش المصري من ش 

المسابك بشتيل م اوسيم

516 - احمد سعيد صالح عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18878 ورقم قيد 115117    محل رئيسى  عن محل بيع معدات مطاعم مستعملة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش 

ممدوح وهبه برج الطاهرة المجزر اللي الجيزه

Page 41 of 212 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

517 - هاله البدرى انور عبد النعيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18881 ورقم قيد 115118    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة 71ش جامعه الدول 

العربيه - محل بالدور الرضى - المهندسين

518 - ياسر جلل عبد السميع حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18885 ورقم قيد 115120    محل رئيسى  عن محل بليستيشن, بجهة محافظة الجيزة 12ش مكه العروبه - 

الوراق - الجيزة

519 - سامح عبده منصور بارح تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18889 ورقم قيد 115121    محل رئيسى  عن مقاولت ونقل وتوريد مواد بناء وموارد الرصف والمقاولت 

العمومية, بجهة محافظة الجيزة 5 ش عبد الهادي سلمه من ش عشره وراق العرب الجيزه

520 - فرج عبد السلم طلبه سلومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18896 ورقم قيد 115122    محل رئيسى  عن تجارة الروائح الشرقية والبرديات, بجهة محافظة الجيزة 58 ش 

الجيزة الدور الرضي الدقي  الجيزه

521 - ناصر فاروق عطيه جاد المولى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18899 ورقم قيد 115123    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 27ش محمد عوض 

الصف والمروه - فيصل

522 - ابراهيم فؤاد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

18900 ورقم قيد 115124    محل رئيسى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة الجيزة حوض الصواف غرب 

طريق الصواف - منشاة القناطر

523 - مينا ا ابراهيم محمد عامود تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18904 ورقم قيد 115127    محل رئيسى  عن تصنيع و تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 16ش 

البدر من ش عمرو بن العاص المطبعه فيصل

524 - ابراهيم خالد يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18906 ورقم قيد 115128    محل رئيسى  عن ورشة نجارة لتصنيع الثاث والموبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش 

سكه الحاج علي من ش ناهيا المعتمدية م كرداسة الجيزه

525 - هشام هريدي احمد هريدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18911 ورقم قيد 115129    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الزيوت وقطع غيار السيارات, بجهة محافظة 

الجيزة 10 ش كورنيش النيل وراق الحضر الجيزه

526 - ايمان عيد رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18912 ورقم قيد 115130    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

ش الجسر ذات الكوم منشاة القناطر

527 - احمد محمد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18915 

ورقم قيد 115131    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش الوحدة الصحية 

الزيدية

528 - ساميه محمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18916 

ورقم قيد 115132    محل رئيسى  عن تصنيع وتشغيل وتجارة وتوريد الحديد والمعادن, بجهة محافظة الجيزة 

الرهاوي م منشاة القناطر الجيزه

529 - نور الدين علء عبد المنعم خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 18918 ورقم قيد 115133    محل رئيسى  عن توريد ملبس جمله قطاعي اونلين فيماعدا توريد 

العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والملبس العسكريه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 9 شارع احمد ضاحي من فتحي الشرابي من اللبيني الهرم الجيزه
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530 - عبد العظيم محمود احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18926 ورقم قيد 115134    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة 16ش 

عمر بن الخطاب - ارض الجمعيه - امبابه

531 - ساره سعد عربي رفاعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18927 

ورقم قيد 115135    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس براندات مكون من طابقين, بجهة محافظة الجيزة برج 

الشيماء ش اللبيني بجوار اولد رجب الهرم

532 - محي عبد الراضي عبد السلم عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 18928 ورقم قيد 115136    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت سباكة, بجهة محافظة الجيزة 11 ش 

الشيخ عاشور من ش النصر كفر السلمانية وراق العرب الجيزه

533 - سيد محمد عبد المطلب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18929 ورقم قيد 115137    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة ش عبد العزيز ابو 

الشافعي م اوسيم البراجيل الجيزه

534 - عبدالله مهدي عبدالله عثمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18933 ورقم قيد 115138    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 1ش اسماعيل الجفري من سلمه 

الراضي ارض اللواء

535 - ايهاب محمد العتريس عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18934 ورقم قيد 115139    محل رئيسى  عن صيدليه يمني, بجهة محافظة الجيزة رقم 33 ش خاتم المرسلين 

برج اليمان الهرم

536 - عمر مجدي محمد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18935 

ورقم قيد 115140    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ا ش الشهيد فتحي هاشم متفرع من 

عثمان محرم الطالبية الجيزه

537 - ايمن احمد عبد الوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18944 ورقم قيد 115141    محل رئيسى  عن تجاره سلع غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش داير الناحيه الزيدية

538 - عماد جمال شفيق احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18946 

ورقم قيد 115142    محل رئيسى  عن تجارة زيوت, بجهة محافظة الجيزة 5ش عبده عشماوي الطالبية الهرم

539 - احمد سمير سالم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18952 ورقم قيد 115144    محل رئيسى  عن البيع بالجملة لطائفه من السلع دون تخصص معين, بجهة 

محافظة الجيزة 20ش احمد الشاطوري الدقي

540 - محمد عبد الكريم عبد الفتاح ابو ريه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 18958 ورقم قيد 115145    محل رئيسى  عن تجاره حديد وصلب, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان 

محرم - الجيزة

541 - محمود فوزي عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18963 

ورقم قيد 115146    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع المستلزمات الطبية, بجهة محافظة الجيزة 4ش المام 

محمد عبده الطالبية

542 - ناديه عبده صادق شلبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18965 

ورقم قيد 115147    محل رئيسى  عن تجاره الخشاب, بجهة محافظة الجيزة ش محمود سامي البارودي بجوار 

منزل عشوش اوسيم
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543 - حسين علي عبيد وقاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18966 

ورقم قيد 115148    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات, بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام الطالبية

544 - محمد فتحي محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18967 ورقم قيد 115149    محل رئيسى  عن محل بيع الفاكهة, بجهة محافظة الجيزة 1 ش الحرية بشتيل البلد 

اوسيم الجيزه

545 - رمضان محمد جوده مختار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18968 ورقم قيد 115150    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 3  أ محل رقم 2 شرق 

نادي الترسانه المهندسين الدقي

546 - محمد السيد اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18969 

ورقم قيد 115151    محل رئيسى  عن مصنع حلويات, بجهة محافظة الجيزة 12 ش محمد هارون من ش ناهيا 

م كرداسه الجيزه

547 - محمد حسن محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18977 ورقم قيد 115152    محل رئيسى  عن متعهد حفلت / فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 ش ترعه السواحل وراق الحضر الوراق

548 - حسين احمد حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18978 

ورقم قيد 115153    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة رقم 29 ش ابو 

رابيه خاتم المرسلين العمرانيه

549 - اماني محمود سيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18979 

ورقم قيد 115154    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 14 ش 

الطيار فكري امبابه  الجيزه

550 - عمرو اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18983 ورقم قيد 115155    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة رقم 

1 ش الهادي ع ش الجيزه

551 - محمد نادي عبد الغني محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18984 ورقم قيد 115156    محل رئيسى  عن تجارة ملبس داخلية, بجهة محافظة الجيزة 26 ش خاتم 

المرسلين العمرانية الجيزه

552 - زين العابدين راتب عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18985 ورقم قيد 115157    محل رئيسى  عن توريد جميع مستلزمات تشغيل المصانع والشركات, بجهة 

محافظة الجيزة 9 ش عبد الرحيم القناوي من ش اللبيني فيصل الجيزه

553 - سامي سعيد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18987 

ورقم قيد 115158    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة 21ش انس ابن مالك العجوزة

554 - احمد محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18988 

ورقم قيد 115159    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 10ش الثوره - الجيزة

555 - بيتر فكري فؤاد حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18990 

ورقم قيد 115160    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش الصادق المين من ش كمال 

محمد بجوار دائري الوراق
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556 - عمرو محمد حباشي محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18991 ورقم قيد 115161    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش الصحابه ابو النمرس الجيزه

557 - احمد قرني عبدالمقصود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18992 ورقم قيد 115162    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش وصفي العمدة 

من ش ترعة السواحل جزيرة محمد الوراق

558 - ساميه عطيه اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 18995 

ورقم قيد 115163    محل رئيسى  عن مكتب خدمات فندقيه و توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش 

المعسكر ابو رواش م كرداسة

559 - اسامه محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18996 ورقم قيد 115164    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش الشكر - الجيزة

560 - محمد خالد شوقي محمد عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18997 ورقم قيد 115165    محل رئيسى  عن مكتب خدمات فندقية, بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح من 

طريق المنصورية كرداسة

561 - محمد مصطفى عبدالرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

18999 ورقم قيد 115166    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش ترعة 

المنصورية م كرداسة

562 - اصيل عادل نصحي احمد كيلني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

19000 ورقم قيد 115167    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة طريق المنصوريه 

برطس - م اوسيم - الجيزة

563 - محمد عبد ا على عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

19001 ورقم قيد 115168    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش الهنيدي - الجيزة

564 - عاطف خلف محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 19002 

ورقم قيد 115169    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش عبد الفتاح عشرى - برطس - 

اوسيم - الجيزة

565 - احمد محفوظ سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 19005 ورقم 

قيد 115170    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة 23ش الشيخ سيف - الهرم - الجيزة

566 - عمرو سيد عبد الرحمن جمعه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

19010 ورقم قيد 115171    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 15ش احمد بن 

طولون - وراق العرب - الجيزة

567 - عبد الجواد صابر عبد الجواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 19013 ورقم قيد 115172    محل رئيسى  عن شحن برى, بجهة محافظة الجيزة 15ش عثمان بن عفان - 

الجيزة

568 - محمد الليثي بسيونى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

19014 ورقم قيد 115173    محل رئيسى  عن تشطيبات وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 13ش خالد بن الوليد 

- الجيزة
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569 - ماجد يوسف وهيب سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19134 ورقم قيد 75368    رئيسى آخر  عن تجاره موبيلت, بجهة محافظة الجيزة 48شارع طلعت حرب - 

امبابه - الجيزة

570 - انجي ماهر محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19015 

ورقم قيد 115174    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 33ش عثمان محرم الهرم

571 - محمد اسماعيل شاهين مهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19016 ورقم قيد 115175    محل رئيسى  عن مكتب ايجار ساحات انتظار, بجهة محافظة الجيزة 30ش الوكيل 

الدور الثانى - بين السرايات - الدقى

572 - كرم محمد مراد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19017 

ورقم قيد 115176    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد مراد 

برك الخيام

573 - هالة عبد النبي مصطفي مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19022 ورقم قيد 115178    محل رئيسى  عن مكتب لدارة وتشغيل منشأت رياضية وحمامات سباحة وانقاذ, 

بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش الوحدة الصحية صفط اللبن بولق الدكرور

574 - ربيع حسني ابراهيم خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19024 ورقم قيد 115179    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة دون الزي العسكري, بجهة محافظة 

الجيزة ش المعتمدية الرئيسي بجوار مدرسة الكرامة الثانوية بنات ارض اللواء

575 - ماجد حليم نصيف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19025 ورقم قيد 115180    محل رئيسى  عن مشغولت ذهبية, بجهة محافظة الجيزة 6ش المحلوي الدقي

576 - خالد محمد خلف ا عطيه ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19026 ورقم قيد 115181    محل رئيسى  عن تجارة و تعبئة و توزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 9

ش السد من ش الثلثيني العمرانية

577 - ممدوح محمود مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19031 ورقم قيد 115182    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة 152 أ حدائق الهرام - 

الهرم

578 - محمد شعبان عبدالمعز عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19033 ورقم قيد 115183    محل رئيسى  عن توريدات نباتات زينة, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 كفر حكيم - 

موقف الميكروباص - كفر حكيم

579 - مها محمود محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19050 ورقم قيد 115185    محل رئيسى  عن املك للمقاولت المتكاملة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش امون 

من ش العريش - الهرم

580 - حاتم احمد عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19053 ورقم قيد 115186    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش جسر النيل - قرية 

سقيل - سقيل

581 - سعاد زكريا امام ابو حسوبة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19060 ورقم قيد 115188    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة ش المدينة المنورة من 

مسجد الرحمن جزيرة محمد الوراق
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582 - محمد شعبان صالح عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19061 

ورقم قيد 115189    محل رئيسى  عن محل بيع مخللت, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش ستة متر في الجمعية 

الزراعية بشتيل البلد اوسيم

583 - طارق طلبة ابو سيف طلبة تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19062 ورقم قيد 115190    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 111 ش فيصل الكوم 

الخضر الهرم

584 - الزهراء صابر محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19066 ورقم قيد 115191    محل رئيسى  عن محل ادوات منزلية واجهزة منزلية صغيرة, بجهة محافظة 

الجيزة بجوار مصنع ياسمينا للعطور زاوية ابو مسلم

585 - محمد رضا احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19067 

ورقم قيد 115192    محل رئيسى  عن بيع وتعبئه وتوزيع الشحوم وتصنيع لدى الغير, بجهة محافظة الجيزة 

الرهاوى - بجوار مسجد الرحمه - م منشاة القناطر

586 - احمد ربيع محمود عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19070 

ورقم قيد 115193    محل رئيسى  عن كوفي شوب, بجهة محافظة الجيزة 308 أ شارع الثروة المعدنية - حدائق 

الهرام - الهرم الجيزة

587 - نهي طه رزق فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19071 

ورقم قيد 115194    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة ش طلعت بيومي من ش منشأة البكاري 

الطوابق فيصل امام الشهر العقاري

588 - صلح راغب عبد الوهاب راغب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 19074 ورقم قيد 115196    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة شبرامنت - 

الجيزة

589 - محمد حسنين جمعه حسنين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19077 ورقم قيد 115197    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 178ج هضبة الهرام - 

الهرم - الجيزة

590 - هبه ا عيد محمود علي الدبسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19078 ورقم قيد 115198    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و توزيع كروت الخصم و الضافة, بجهة 

محافظة الجيزة 37 ش سلمه الراضي - المعتمديه - م كرداسه - الجيزة

591 - معتز احمد عبدالحافظ محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19079 ورقم قيد 115199    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة الجيزة 100ش الشهيد احمد حمدي-

العشرين-بولق الدكرور-الجيزة

592 - محمد بكر عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19080 ورقم قيد 115200    محل رئيسى  عن توصيل الطلبات للمنازل, بجهة محافظة الجيزة رقم 28 ش 29 

العتماد المنيرة امبابة

593 - اسراء احمد محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19081 

ورقم قيد 115201    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة الجيزة 17ش خالد بن الوليد - الجيزة

594 - محمد حنفي صابر محمود تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19082 ورقم قيد 115202    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير الملبس, بجهة محافظة الجيزة ش محمد عمر 

فايد ش علي بن الب طالب بولق الدكرور
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595 - محمد حسن عبدالرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19086 ورقم قيد 115203    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع خراطيم مياه, بجهة محافظة الجيزة 30ش ذكى 

سالم - حوض الزوات - ارض اللواء - ب الدكرور

596 - مصطفى رمضان محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19088 ورقم قيد 115204    محل رئيسى  عن تأجير سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الجيزة ش محمود 

البنا ناهيا بولق الدكرور

597 - ناهد صبحي فهمي ذكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19090 

ورقم قيد 115205    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش معهد الزهري امام مسجد اولد 

منطاش - اوسيم

598 - شعبان شحات عبدا عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19091 ورقم قيد 115206    محل رئيسى  عن توريدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 44ش محمد ياسين-

المريوطية-فيصل

599 - اسلم ماهرعلي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19093 

ورقم قيد 115207    محل رئيسى  عن بيع دراجات, بجهة محافظة الجيزة رقم 1ش ابو طالب العربي-م-

البراجيل

600 - حسانين عبدالمقصود عبداللطيف علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 19097 ورقم قيد 115208    محل رئيسى  عن تشطيبات و اعمال الحفر و تنفيذ شبكات الصرف الصحي, 

بجهة محافظة الجيزة 7ش الشهيد احمد مصطفى العمرانية

601 - محمد اسامة عبد العزيز عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 19100 ورقم قيد 115209    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة رقم 185 الملك 

فيصل الطوابق الهرم

602 - عثمان السيد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19107 

ورقم قيد 115210    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش علي ابو خشبة من 

العروبة اللسلكي الطالبية الهرم

603 - عويس رجب محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19108 

ورقم قيد 115211    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة 29ش غزة - المهندسين - 

العجوزه - الجيزة

604 - عبد الرحمن عبد السلم حسين عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-16 

برقم ايداع 19109 ورقم قيد 115212    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقاري, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية مزرعة النشرتي بجوار مسجد النشرتي منشأة القناطر

605 - رفعت عنتر محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19110 ورقم قيد 115213    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة الطالبيه - الجيزة

606 - الء محمد صلح الدين عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19118 ورقم قيد 115216    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة ش صلح الدين من ش مسجد 

حافظ محمود ترعة السواحل وراق العرب الوراق

607 - على محمد عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19119 

ورقم قيد 115217    محل رئيسى  عن تصدير مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 12ش الخلص - الجيزة
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608 - محمد رمضان محمد ابو بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19120 ورقم قيد 115218    محل رئيسى  عن تاجير المولدات الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة 18ش الزهراء 

- الجيزة

609 - محمد علم فريد حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19124 

ورقم قيد 115220    محل رئيسى  عن مخبز طباقي نصف الي, بجهة محافظة الجيزة رقم 58 ش محمد حلمي 

فيصل الهرم

610 - سارة كرم محمود عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19126 ورقم قيد 115221    محل رئيسى  عن سوبر ماركت هايبر, بجهة محافظة الجيزة 94ش عدوي سليم 

من عثمان محرم الهرم

611 - حسن ابو العل عبد الرحمن فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

19130 ورقم قيد 115223    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش الخديويه من ش 

المدربه بشتيل البلد اوسيم

612 - اسماء السيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 19132 

ورقم قيد 115224    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 8ش السلم - وراق الحضر 

- الوراق

613 - مصطفى عبد الدايم عبد النبى ادم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19138 ورقم قيد 115225    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 21ش احمد بن طولون 

كورنيش النيل - وراق الحضر - الوراق - الجيزة

614 - عبير محمود علي عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19140 

ورقم قيد 115226    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 8 ش شعبان قطب الهرم الجيزه

615 - نبيهه رزق محمود رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19143 

ورقم قيد 115227    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية كاراتيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش مجمع 

المدارس لعبة بشتيل م اوسيم

616 - رومانى فوزى لوس واصف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19145 ورقم قيد 115228    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 2حاره شفيق جاد من 

المام الغزالى - المنيره الغربيه - الجيزة

617 - عاطف محمد عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19148 ورقم قيد 115229    محل رئيسى  عن  اكسسوارات الموبيلت, بجهة محافظة الجيزة 55 ش الملك 

فيصل المريوطيه الهرم

618 - محمد عبد السلم احمد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19152 ورقم قيد 115230    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 28 ش الملك فيصل شقة 

رقم 34

619 - ولء عبد العال على عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19154 ورقم قيد 115231    محل رئيسى  عن مكتب خدمات حكوميه, بجهة محافظة الجيزة 19ش مسجد 

حسن الرخا - المساكن العشرين - فيصل - الجيزة

620 - هيثم محمد عتابي محمد بدير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19155 ورقم قيد 115232    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 3 ش برطس العمومي 

اوسيم
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621 - ابراهيم شعبان ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19159 ورقم قيد 115233    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة الجيزة ش ترعة بشتيل اوسيم

622 - جمال عبد التواب محمد حفني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19161 ورقم قيد 115234    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وخدمات ترفيهية, بجهة محافظة الجيزة 12 

عبد الحليم قاسم كفر طرموس فيصل شقة بالدور السادس

623 - انطنيوس ابراهيم نخنوخ سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19163 ورقم قيد 115235    محل رئيسى  عن مصنع تدوير البلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش بخيت 

صموئيل المعتمدية

624 - وجيه غبر مقار حناوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19164 ورقم قيد 115236    محل رئيسى  عن مصنع اعادة وتدوير البلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش ناجي 

موسي المعتمدية

625 - عصام محمد ربيع عبد الفتاح الضرير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 19168 ورقم قيد 115237    محل رئيسى  عن توريد وصيانة اجهزة الطفاء ومستلزمات السلمة 

والصحة المهنية والمن الصناعي وشبكات النذار, بجهة محافظة الجيزة 47 عمارة النهضة من ارض عزيز 

عزت  امبابة

626 - هبة سمير علي حماد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19176 ورقم قيد 115238    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة الجيزة ش هاني الشرقاوي جزيرة 

محمد الوراق

627 - عمرو محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19178 ورقم قيد 115239    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن ش قدري 

ابو النجا

628 - احمد فوزى عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19181 ورقم قيد 115242    محل رئيسى  عن محل بيع مستلزمات زراعية وتوريدات عمومية, بجهة محافظة 

الجيزة ش مسجد عمر ابن الخطاب نكل م القناطر

629 - ممدوح بخيت عبد النعيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19182 ورقم قيد 115243    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش الشئون الجتماعية 

الجديد جزيرة محمد الوراق

630 - زينب جمعه طوخي جمعه السمين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19183 ورقم قيد 115244    محل رئيسى  عن توريدات نباتية وخدمات نظافة ومقاولت ولند سكيب, بجهة 

محافظة الجيزة ش محمد محمود من الوحدة الصحية الوراق

631 - سيد محمود سيد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19187 

ورقم قيد 115245    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 286 ل حدائق الهرام الهرم

632 - محمد حسين محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19188 

ورقم قيد 115246    محل رئيسى  عن مطعم وجزارة, بجهة محافظة الجيزة رقم 29 ش 13 مدينة التحرير 

امبابة

633 - سوسنه عادل متي رمله تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19189 

ورقم قيد 115247    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارت مستعملة, بجهة محافظة الجيزة مريوطية هرم 

بجوار الدائري
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634 - محمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 19196 ورقم قيد 115248    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 19ش عبد العزيز 

الحافى - جزيره محمد - الوراق - الجيزة

635 - مصطفي شعبان رمضان عشري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19200 ورقم قيد 115249    محل رئيسى  عن  مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش امين حرب من ناهيا ب 

الدكرور الجيزه

636 - ايمان شوقى سيد خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19207 ورقم قيد 115251    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة ق53 الحى الثالث مجاورة 

الولى - المحور المركزى - السادس من اكتوبر

637 - مني محمد عبد الحميد بدوي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19209 ورقم قيد 115252    محل رئيسى  عن دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة 

الجيزة 20 ش السيدة زين سلم مترو ام المصريين العمرانية

638 - طاهر ابو زيد نور شيخون تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19210 ورقم قيد 115253    محل رئيسى  عن   سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش عبدالحميد عطيه 

من المدبح القديم

639 - اسلم مجدي محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19211 ورقم قيد 115254    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 34 ش عبد 

المنعم رياض من ش العناب الدقي

640 - احمد سعيد حامد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19220 ورقم قيد 115255    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة 1ش محمد حسن كفر 

طهرمس الطالبيه

641 - ريهام محمد رمضان عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19223 ورقم قيد 115256    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة 10 ش محمد رمضان من 

ش الشيخ ريحان كفر طهرمس

642 - علي محمد عبده محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19224 

ورقم قيد 115257    محل رئيسى  عن   ورشه ملبس, بجهة محافظة الجيزة 5ش صاوي الخولي من ش 

المسابك بشتيل الجيزه

643 - محمد سعد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19228 

ورقم قيد 115258    محل رئيسى  عن   توريدات عامه ونظافه, بجهة محافظة الجيزة ش خالد  ضيف ا من 

ش احمد ضيف ا مريوطيه عمرانيه

644 - عادل محمد مرسى صقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19230 

ورقم قيد 115259    محل رئيسى  عن توريدات الشيشه ومستلزماتها, بجهة محافظة الجيزة 53ش العهد الجديد - 

ب الدكرور - الجيزة

645 - صباح ذكى جاد عطوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19231 ورقم قيد 115260    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة بالجمله, بجهة محافظة الجيزة 13ش سيد 

عويس - خلف السنترال - العمرانيه - الجيزة

646 - مصطفي عباس مصطفي عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19233 ورقم قيد 115261    محل رئيسى  عن   مكتب مقاولت سباكه صحيه, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

الورداني من ش عشره وراق العرب الوراق الجيزه
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647 - سيد طه مرعي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19234 

ورقم قيد 115262    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة الجيزة رقم 104 ش محمد يوسف من دكتور 

لشين فيصل

648 - عبدالرحمن صدقى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19237 ورقم قيد 115263    محل رئيسى  عن تصدير الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 12ش خالد بن 

الوليد - الجيزة

649 - عرفه احمد عرفه عبد الخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19238 ورقم قيد 115264    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة منشأة رضوان برقاس م 

منشأة القناطر

650 - وائل متواضع ماهر توفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19239 ورقم قيد 115265    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 17ش البحر العظم - 

الجيزة

651 - احمد فاروق طه شون تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19241 

ورقم قيد 115266    محل رئيسى  عن توريدات عموميه واستيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة 

الجيزة 29 ش العدوي من اللبيني الهرم

652 - بكرى سبع محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19242 

ورقم قيد 115267    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 13ش عمار بن ياسر - الجيزة

653 - فارس رمضان مصطفي الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19243 ورقم قيد 115268    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة 7 ش عمر بن 

الخطاب متفرع من ش المزرعة بشتيل اوسيم

654 - حسني ناصر جميل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19244 ورقم قيد 115269    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ناصيه ش السيد 

شاهين - برطس - م اوسيم - الجيزة

655 - امال هاشم محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19245 ورقم قيد 115270    محل رئيسى  عن مكتب مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ 

الجديد - م كرداسه - الجيزة

656 - محمود شعبان محمد مختار تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19247 ورقم قيد 115272    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

المير محمد مرسي ناصيه كعابيش فيصل

657 - عبير حسني عبدالجابر علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19249 ورقم قيد 115273    محل رئيسى  عن  بقاله, بجهة محافظة الجيزة 18 ش مسجد الرحيم عزبه 

البكباشي

658 - هالة محمد نزيه بهجات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 19251 

ورقم قيد 115274    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 9 ش برج الواحة من ش دكتور 

لشين

659 - اميره عبد الغني ثابت عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19253 ورقم قيد 115275    محل رئيسى  عن  توزيع مواد غذائيه ومخبوزات, بجهة محافظة الجيزة 73 ش 

محمد المبابي مدينه التحرير امبابه
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660 - بلل مجدي محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19261 ورقم قيد 115276    محل رئيسى  عن  سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 14 ش فاطمه الزهراء 

من عمرو بن العاص فيصل الجيزه

661 - عبد الرحيم اسماعيل عبد الرحيم علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 19262 ورقم قيد 115277    محل رئيسى  عن توريد احبار البرنت, بجهة محافظة الجيزة 13ش الصفا 

والمروه من المسابك - امبابه

662 - محمد احمد بسيوني محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

19264 ورقم قيد 115278    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الجيزة 45 ش حسن محمد من 

كمال حمزة  البصراوي

663 - شيماء شعبان خلف ا خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19274 ورقم قيد 115280    محل رئيسى  عن    بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش 

مصطفي خضير زبادي م اوسيم الجيزه

664 - احمد عيد مهران عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19275 

ورقم قيد 115281    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة بني سلمة الدريسة م منشاة 

القناطر الجيزه

665 - حسن محمود حسن عرابي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19276 ورقم قيد 115282    محل رئيسى  عن توريدات طبيه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش درويش البراجيلي 

ناهيا ب الدكرور الجيزه

666 - ياسر رمضان هاشم عبد الجابر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19277 ورقم قيد 115283    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ونقل اثاث وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر 

(, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش شريف من البصراوي المنيرة الغربية امبابه

667 - صفاء عبد المنعم احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19278 ورقم قيد 115284    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 4ش المام محمد عبده 

الهرم الجيزه

668 - جمال عبده عباده محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19280 

ورقم قيد 115285    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش سعد امام الطالبيه

669 - هاله حمدي اسماعيل سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19281 ورقم قيد 115286    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة ش الزبره لمجمع 

المدارس عبد العال 1 ب الدكرور الجيزه

670 - احمد عبد الرحمن محمود البرعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19282 ورقم قيد 115287    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه المواشي الحلبه وتسمينها, بجهة محافظة الجيزة 

ابو غالب غرب الرياح الناصري منشاة القناطر

671 - سعيد حماده عبد العزيز عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19283 ورقم قيد 115288    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن, بجهة محافظة الجيزة وردان جزيرة 

وردان مركز منشاة القناطر الجيزه

672 - محمد حسن ابراهيم السروجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19294 ورقم قيد 115291    محل رئيسى  عن منجد افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 2 ش محمد عبد ا من ش 

ترعة عبد العال ب الدكرور الجيزه

Page 53 of 212 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

673 - ريهام احمد اسماعيل عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19296 ورقم قيد 115292    محل رئيسى  عن   بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة 9 ش شبيطه من 

مدكور الهرم الجيزه

674 - محمد محمد متولي متولي حمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19297 ورقم قيد 115293    محل رئيسى  عن وجبات مطاعم وكافيتريات, بجهة محافظة الجيزة 4 ميدان 

الجداوي العمرانية الجيزه

675 - احمد محمد احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19303 ورقم قيد 115294    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش العروبه 

العمرانيه الجيزه

676 - محمود بهاء الدين عبد الحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19308 ورقم قيد 115295    محل رئيسى  عن معرض بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 16 ش عبد 

العزيز الشافعي اللبيني فيصل الجيزه

677 - حنان نبيل رزق صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19314 

ورقم قيد 115298    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة جزيره بين البحرين حدائق الدهب 

الجيزه

678 - محب عادل محب كمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19316 

ورقم قيد 115299    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 20 ش احمد 

الشاطوري الدقي الجيزه

679 - محمد محمد عبد الحميد محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 19321 ورقم قيد 115300    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

18 ش سعيد عبد ا الزهراء العمرانية الجيزه

680 - مينا عياد جورجيوس لوقا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19323 ورقم قيد 115301    محل رئيسى  عن   دعايا واعلن والتسويق للغير ومتجر هدايا, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 8 ش جلل الدين اللبيني فيصل الجيزه

681 - محمود رجب احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19325 

ورقم قيد 115302    محل رئيسى  عن نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 6ش الشهيد فوزى - البراجيل - م اوسيم 

- الجيزة

682 - احمد كمال نعمه ا ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19327 ورقم قيد 115303    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 10 ش رفاعي الهرم

683 - هيثم ايمن حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19330 

ورقم قيد 115304    محل رئيسى  عن محل بقاله جمله وتجزئه, بجهة محافظة الجيزة 5 ش عقبه ابن نافع 

القومية العربية وراق العرب الجيزه

684 - ايمان عاطف محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19334 

ورقم قيد 115306    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة 33 ش محمد عثمان من ش ناهيا بولق 

الدكرور

685 - عبد الرحمن جابر محمود عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 19335 ورقم قيد 115307    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجارة السجائر بالجملة, بجهة محافظة 

الجيزة 27 ش عباد الرحمن ش 6 اكتوبر بولق الدكرور
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686 - محمد سعيد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19336 

ورقم قيد 115308    محل رئيسى  عن  تجاره الحديد والصلب, بجهة محافظة الجيزة 130 ش المريوطيه الهرم

687 - هند محمود فتح ا حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19337 ورقم قيد 115309    محل رئيسى  عن البيع بالجملة نظير رسم او علي اساس عقد, بجهة محافظة 

الجيزة 23 ش مراد الدور الخامس شقة 11

688 - محمود ابراهيم محمد عسير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19338 ورقم قيد 115310    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 12 ش عبد العزيز محمد 

من ناهيا ب الدكرور الجيزه

689 - محمد محي مندوه حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19343 ورقم قيد 115311    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش الزقم بهرمس منشاة 

القناطر الجيزه

690 - شربات حامد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19345 ورقم قيد 115312    محل رئيسى  عن محل تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش مكتبة النجاح بجوار 

المسجد الشرقي الكوم الحمر م اوسيم الجيزه

691 - مصطفي فؤاد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19346 ورقم قيد 115313    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش جسر الخليفه بهرمس م 

القناطر الجيزه

692 - مجدي نصر سعيد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19347 ورقم قيد 115314    محل رئيسى  عن مصنع تكسير بلستيك وتصنيع, بجهة محافظة الجيزة كومبره 

بجوار مسجد الكوح م كرداسه الجيزه

693 - ايريني فتحي سليمان عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19353 ورقم قيد 115315    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الجيزة 6 ش مساكن كفر الجبل الهرم 

الجيزه

694 - محمد سمير مهدي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19355 

ورقم قيد 115316    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش القدس من ش سلمه 

بيومي الجيزه

695 - عبد الرحمن ابراهيم رجب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19356 ورقم قيد 115317    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل شارع فارس عبد 

المحسن منطقه الحفريه - اوسيم -  الجيزه

696 - خالد جمعه عيد عبد المولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19359 ورقم قيد 115318    محل رئيسى  عن توريدات تشطيبات معمارية, بجهة محافظة الجيزة 12 ش 

بيومي مقبل من ش المطار ميدان الشجره امبابه الجيزه

697 - محمد ناصرعلى سيد احمد عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 19363 ورقم قيد 115319    محل رئيسى  عن      ورشه ميكانيكي, بجهة محافظة الجيزة ش نزله البنان 

طناش الوراق الجيزه

698 - هشام هاشم محمد مليجي عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 19366 ورقم قيد 115320    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 105 شارع مسجد 

الرحمة من ش المتربه بشتيل م اوسيم جيزه
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699 - عاطف كمال الدين عبد الغني علوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 19370 ورقم قيد 115322    محل رئيسى  عن مكتب لمراجعه وتصحيح الرسائل العلميه فيماعدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 1 شارع محمود عبد الحليم متفرع من شارع التحرير صفط اللبن بولق الدرور الجيزه

700 - اسلم عطيه ابراهيم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19371 ورقم قيد 115323    محل رئيسى  عن توصيل طلبات استهلكيه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش صلح 

الزهار ش منشية فيصل الجيزه

701 - ايمن عبد الفتاح سلمه فرج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19372 ورقم قيد 115324    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

ش السوق القديم بجوار مسجد السنيه كرداسه الجيزه

702 - رتيبه محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19373 ورقم 

قيد 115325    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة شارع السوق 

القديم بجوار مسجد السنيه كرداسه الجيزه

703 - محمد لطفي محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19374 ورقم قيد 115326    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 7 ش الخديويه من شارع 

المتربه م اوسيم الجيزه

704 - غاده محمد عباس احمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19375 ورقم قيد 115327    محل رئيسى  عن ملبس اطفال, بجهة محافظة الجيزة 9 ش عبدالباري شراب من 

ش كعبيش محل بالدور الرضي فيصل

705 - عصام طنطاوي محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19376 ورقم قيد 115328    محل رئيسى  عن توريد تكيفات وتوزيعها وصيانة وتركيب, بجهة محافظة الجيزة 

22 م حدائق الهرام الهرم الجيزه

706 - محمد سيد محمد عبدا اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19378 ورقم قيد 115329    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 383 ح  بوابه احمس حدائق 

الهرام الجيزه

707 - جلل وحيد عبد المتجلى عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19379 ورقم قيد 115330    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة بنى سلمه 

بجوار مركز شباب بنى سلمه - الجيزة

708 - مينا غبر ملطي غبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19380 ورقم قيد 115331    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش عبد الحميد ابو باسط 

عزبه خيزه - البراجيل - م اوسيم - الجيزة

709 - محمد وحيد عدلى مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19381 ورقم قيد 115332    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش حاتم حجازى بجوار ش 

رجب شعبان السبيل - م القناطر - الجيزة

710 - عيد محمد ابو الحديد محمد الجرحى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 19382 ورقم قيد 115333    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش شعبان معوض من 

ش الحسانين العمومى - بهرمس - منشاة القناطر - الجيزة

711 - هانى سيد منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19386 

ورقم قيد 115334    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة الجيزة محل بالدور الرضى 30ش سوريا 

- المهندسين - الجيزة
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712 - فنياره جمعه عبد اللطيف حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19388 ورقم قيد 115335    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 23ش وهبه الريفى 

- برج الزهراء - حسن محمد - فيصل - الجيزة

713 - ياسر عبيد حلمي عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19390 ورقم قيد 115336    محل رئيسى  عن  منظفات, بجهة محافظة الجيزة 7 ش سحاب من احمد كامل 

الهرم

714 - سماح ابو الحمد سلمه عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19392 ورقم قيد 115337    محل رئيسى  عن تسويق فواحات ورقيه, بجهة محافظة الجيزة 30ش الهدى 

الصفا والمروه - فيصل

715 - محمد سيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19395 

ورقم قيد 115338    محل رئيسى  عن  مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش ابراهيم ذكي 

البطران المجزر اللي الهرم

716 - حسين جمعه مسلم سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19396 

ورقم قيد 115339    محل رئيسى  عن  مكتب تريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش عامر محمدي 

بولق الدكرور الجيزه

717 - كريم السيد احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19399 ورقم قيد 115340    محل رئيسى  عن محل لبيع الخضار والفاكهه, بجهة محافظة الجيزة 4أ ش حسين 

كمال الدين خلف المطافي بين السرايات الدقي

718 - فادى فرح زخارى عبد المسيح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19407 ورقم قيد 115341    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 9ش المعتز بال 

الفاطمى من ش كمال محمد احمد طناش - الوراق - الجيزة

719 - على على عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19408 

ورقم قيد 115342    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش حسين النمر - الجيزة

720 - نسمه حسين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 19409 

ورقم قيد 115343    محل رئيسى  عن بيع عبايات حريمى و طرح, بجهة محافظة الجيزة 2ش السلم فيصل - 

الجيزة

721 - ليلي محمد محروس احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19410 ورقم قيد 115344    محل رئيسى  عن  اكسسورات محمول, بجهة محافظة الجيزة 337 ش الملك 

فيصل عمارات مجلس الشعب الهرم

722 - محمود عبد الوارث نبوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19414 ورقم قيد 115345    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عامه, بجهة محافظة الجيزة 104ش احمد 

عسران - الوراق - الجيزة

723 - كرم سيف اليزل علي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19415 ورقم قيد 115346    محل رئيسى  عن  بلي ستيشن ونت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد بريك من 

ش ترعه زنين بولق الدكرور

724 - محمد عدلى عز الدين على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19419 ورقم قيد 115348    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش الزهور - الجيزة
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725 - احمد عدلى عز الدين على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

19420 ورقم قيد 115349    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الجيزة ش العزيز - الجيزة

726 - ثناء يحى محمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19427 

ورقم قيد 115350    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 1ش عبدالرحمن الرشيد من ش 

القدس الكنيسة العمرانية

727 - محمد السيد علي شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19428 

ورقم قيد 115351    محل رئيسى  عن اعمال تشطيبات داخلية, بجهة محافظة الجيزة 8 ش الدكتور علي صبري 

من ش اللبيني الهرم

728 - عمرو محمود علي مشعل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19429 ورقم قيد 115352    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة ش فؤاد 

سيف من الثلثيني العمرانية

729 - رمضان محمد حسين صابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19430 ورقم قيد 115353    محل رئيسى  عن دراي كلين, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش عمار بن ياسر من 

ش فيصل

730 - اسلم جمعه عبد ا مرسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19431 ورقم قيد 115354    محل رئيسى  عن مطعم كريب, بجهة محافظة الجيزة بلوك 21 مساكن كفر 

طهرمس فيصل محل رقم 2

731 - مسعود عبد الرشيد عبد اللطيف عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 19435 ورقم قيد 115356    محل رئيسى  عن كشك فاكهة, بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح 

البحيري نكل منشأة القناطر

732 - سامح سعيد خميس الفخراني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19445 ورقم قيد 115358    محل رئيسى  عن توريد ادوات كتابية ورق كرتون وورق حراري, بجهة محافظة 

الجيزة 11 ش ابو بكر الصديق جمال عبد الناصر عزبة المفتي وراق الحضر الجيزه

733 - محمد سيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19453 

ورقم قيد 115359    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش ابراهيم الظهر بجوار مكتب بريد 

البراجيل

734 - محمد جابر دسوقي ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19456 ورقم قيد 115360    محل رئيسى  عن تجاره برفانات وعطور, بجهة محافظة الجيزة 1 عمارات سقاره 

من ش سليم اخر فيصل الجيزه

735 - هاني ذكري سليمان نجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19457 ورقم قيد 115361    محل رئيسى  عن محل عصائر ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة رقم 44 ش 

ترعه السواحل وراق العرب الوراق

736 - فؤاد علي فؤاد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19461 

ورقم قيد 115362    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش كوم حافظ طريق الحفريه البراجيل 

اوسيم الجيزه

737 - نبيله عبد الواحد حسن عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19462 ورقم قيد 115363    محل رئيسى  عن محل تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش مسقة الدانه 

بهرمس م القناطر الجيزه
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738 - محمد ساعي محمد ساعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19474 ورقم قيد 115364    محل رئيسى  عن المقاولت والتشطيبات والتوريدات العموميه ) دون كمبيوتر (, 

بجهة محافظة الجيزة رقم 31    1 ش التحرير الدقي

739 - محمد تمام سلومه محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19475 ورقم قيد 115365    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 23 ش زغلول عبد 

العليم الكونيسه العمرانية الجيزه

740 - يحيي عبدا محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19476 

ورقم قيد 115366    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 2 ش محمد الزيدي متفرع من 

طريق كفر طهرمس الطالبيه فيصل الجيزه

741 - وائل عرفه ثابت سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19479 

ورقم قيد 115367    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش البوابه من ش المجزر اللي 

الهرم

742 - انغام سعيد صالح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19482 

ورقم قيد 115369    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 8 ش علي عابدين من ترسا 

الهرم الجيزه

743 - محمود علي محمد عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19485 ورقم قيد 115370    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة رقم 21 ش علي عبد الحي 

كفر طهرمس فيصل

744 - احمد شعبان علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19491 

ورقم قيد 115371    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ورفع المخلفات الصلبه, بجهة محافظة 

الجيزة ش مدرسه الفقي بجوار طابونه زوعه ميت شماس الجيزه

745 - زينب عيد رزق علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19492 

ورقم قيد 115372    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية ومهمات وقائية وكيماويات, بجهة محافظة الجيزة ش 

المدرسة البتدائية نزلة الشطر ابو النمرس الجيزه

746 - هانم حسن بدر حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19495 ورقم 

قيد 115373    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 4 شارع الصادق المهدي ش سكه المدرسه بولق 

الدكرور الجيزه

747 - صلح فهيم فايز عواض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19496 

ورقم قيد 115374    محل رئيسى  عن عطاره وعلفه, بجهة محافظة الجيزة 7 ش عبد ا عفيفي من 

البصراوي امبابه الجيزه

748 - ايهاب سعد خليل الضابط تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19497 ورقم قيد 115375    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 6 شارع نصر سور 

من شارع غنام قسم امبابه الجيزه

749 - سلمي محمد ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19499 ورقم قيد 115376    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 54 ش مستجد من ش 

عيسي المريوطيه الحمصاني فيصل الجيزه

750 - محمد فتحي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19502 

ورقم قيد 115377    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة الجيزة 1ش احمد الشايب ناصيه ش مكه خلف حي 

الهرم
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751 - احمد محمد احمد عباس كشك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19505 ورقم قيد 115379    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 17 

ش جامع السلم المنصورية الجيزه

752 - جهاد مفتاح كمال عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19506 ورقم قيد 115380    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

3 شارع النزاز المنصوريه من القناطر الجيزه

753 - احمد محمد موسي حسن عبد الشافي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 19507 ورقم قيد 115381    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 3 ش ابناء الغريب 

العمرانية الجيزه

754 - محمد شحاته علي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19508 

ورقم قيد 115382    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة ش اولد ضاحي المنيب الجيزه

755 - ممدوح محمد صالح سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19510 

ورقم قيد 115383    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ش مرزوق من 

شريف الباويطي الواحات البحريه الجيزه

756 - ابراهيم عبد الباسط صديق علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19515 ورقم قيد 115384    محل رئيسى  عن اداره اعمال ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش 

اسماعيل الموان من ش جمال عبد الناصر بولق الدكرور

757 - محمد مصلح حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 19520 

ورقم قيد 115385    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت سوريه, بجهة محافظة الجيزة رقم 209 د جاردينيا 

حدائق الهرام الهرم الجيزه

758 - محمد صالح حواشي الجيوشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19521 ورقم قيد 115386    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة الجيزة ناهيا بجوار 

مدارس رواد مصر م كرداسة

759 - محمد مصطفي سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19522 ورقم قيد 115387    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 12 عبد الرحيم 

القناوي من ش مستشفي الصدر العمرانيه

760 - نصره عاشور عبد الحميد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19523 ورقم قيد 115388    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

بجوار فرن الناعم م اوسيم

761 - محمد عبد المالك محمد رستم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19524 ورقم قيد 115389    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 20 ش ابو عماد ظاظا بسيط 

اخر الورشة المنيره امبابه الجيزه

762 - حمدي احمد عبدالعظيم عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19529 ورقم قيد 115390    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك )شوك و ملعق(, بجهة محافظة الجيزة عرب 

سراب زاوية ابو مسلم ابو النمرس

763 - رجب عبد العظيم ابراهيم عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 19535 ورقم قيد 115392    محل رئيسى  عن  محل بيع نظارات, بجهة محافظة الجيزة 6 ش عبد المنعم 

شوشه الهرم الجيزه

Page 60 of 212 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

764 - هبه زكريا عبد النبي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19536 ورقم قيد 115393    محل رئيسى  عن  مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة ش داير الناحيه برقاش م 

منشاه القناطر

765 - البدري خيري زيد خير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

19537 ورقم قيد 115394    محل رئيسى  عن   ورشه تصنيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 17 

ش مسجد الشاهينه كفر السلمانيه وراق العرب

766 - احمد فتحي محمود عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19538 ورقم قيد 115395    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش السوق القديم كرداسة

767 - محمود سيد محمد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19544 ورقم قيد 115396    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش 

مسجد اهل السنه من ترعه السواحل وراق الحضر الوراق

768 - اسلم عصام فوزي محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19548 ورقم قيد 115398    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة رقم 21 ش 

احمد بن طولون من كورنيش النيل وراق الحضر الوراق

769 - مي ابراهيم احمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19550 

ورقم قيد 115399    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 8 ش الجيش وراق 

الحضر الوراق الجيزه

770 - حسن محمد فكري حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19551 

ورقم قيد 115400    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 15 ش مسبك الزهر 

من كورنيش النيل وراق الحضر الوراق الجيزه

771 - هيثم محسن محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19552 ورقم قيد 115401    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 446 ش الهرم مجمع 

نصر الدين عمارة 4 الجيزه

772 - فؤاد فاروق خميس حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19556 ورقم قيد 115402    محل رئيسى  عن تجاره وبيع وشراء اثاث المنزلي ومستلزماته, بجهة محافظة 

الجيزة امام الوحده الصحيه بميت قادوس البحاره قريه المنوات مركز ابو النمرس الجيزه

773 - احمد زكي زكي احمد عاصي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19564 ورقم قيد 115404    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 469 

أ حدائق الهرام الهرم الجيزه

774 - بيتر ابراهيم صدقي واصف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19567 ورقم قيد 115405    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 29 ش حمدي عبد العزيز 

من ش الغاز وراق العرب الجيزه

775 - ربيع جاد الكريم محمد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19568 ورقم قيد 115406    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش 

نور الدين خلف شركه الغاز وراق العرب الوراق

776 - عيد رجب حسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19572 

ورقم قيد 115407    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش السكة الحديد برطس اوسيم
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777 - احمد السيد رجب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19573 ورقم قيد 115408    محل رئيسى  عن تجاره دقيق, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع عبد القادر محمد 

متفرع محمد علي العسيري الجيزه

778 - خالد محروس زكريا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19581 ورقم قيد 115409    محل رئيسى  عن اصلح وتجهيز اجهزة الكترونيه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

قاسم امين اخر سور الشركة امبابه

779 - محمد امجد مصطفي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19584 ورقم قيد 115410    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة 1 ج شارع جاردينيا حدائق 

الهرام الهرم

780 - عشري فاروق راتب حميده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19585 ورقم قيد 115411    محل رئيسى  عن ورشة لصق اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 14 شارع محمد ابو 

الدهب من شارع ترعة المجنونة العجوزة

781 - عمرو صابري عبد المؤمن مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19589 ورقم قيد 115412    محل رئيسى  عن محل قطع غيار الموتوسيكل والتوكتوك, بجهة محافظة الجيزة 

شارع الرشاح بجوار مسجد الصحابه كرداسه الجيزه

782 - وليد عبدا مهني عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19594 

ورقم قيد 115413    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة طريق المريوطيه دخله 

اللبيني عزبه مقار المنوات الهرم

783 - رمضان حسين حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19595 ورقم قيد 115414    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 32 ش 

احمد البربري بجوار بيت الريس صفط اللبن كرداسة

784 - عاطف محفوظ شرقاوي سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19596 ورقم قيد 115415    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة رقم 16 ش ابو الهول السياحي 

الهرم

785 - اسماعيل عبد الوهاب ابراهيم الغندور تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 19599 ورقم قيد 115416    محل رئيسى  عن تجاره الموبليا, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش علي بن 

ابي طالب ارض الجمعيه امبابه

786 - ابراهيم هني سعيد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19601 

ورقم قيد 115418    محل رئيسى  عن بنسيون, بجهة محافظة الجيزة رقم 16 ش كدستر بحوض الحاجر ترعه 

المنصوريه الهرم

787 - اسراء حسن حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19602 

ورقم قيد 115419    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 53 ش الصحابه من ش علي ابن ابي طالب 

ب الدكرور الجيزه

788 - محمد ابو الفتوح محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19603 ورقم قيد 115420    محل رئيسى  عن مكتب رحلت نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 8 

شارع سيد عيسي قسم ابو النمرس الجيزه

789 - زينب حمدان رياض عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19604 ورقم قيد 115421    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

شارع مسجد محمد عمر طموه ابو النمرس الجيزه
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790 - وفاء عبد المحسن شعبان بدوي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19605 ورقم قيد 115422    محل رئيسى  عن خدمات طبيه وخدمات عامه وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر 

(, بجهة محافظة الجيزة 2 ش حسن عبد العزيز من ش البوهي امبابه الجيزه

791 - احمد عبد ا رضوان عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19606 ورقم قيد 115423    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ابو النصر من ش 

سيدي ابو عمار العمرانية

792 - اسلم كامل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19608 

ورقم قيد 115424    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة رقم 28 

ش الشهيد احمد سرحان خاتم المرسلين العمرانيه

793 - امير مغازي محمد دويدار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19609 ورقم قيد 115425    محل رئيسى  عن خدمات فندقية, بجهة محافظة الجيزة 12 ش الغريب م عقبة 

العجوزة

794 - حسين سيد عبد الهادي عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 19610 ورقم قيد 115426    محل رئيسى  عن بيع ملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 ش 

ورشه البلط القوميه الوراق

795 - محمد علء عبد الجواد صاجه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19611 ورقم قيد 115427    محل رئيسى  عن بيع منتجات البان, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع فاطمة رشدي 

من خاتم المرسلين برج الميلد العمرانية

796 - صباح خلف عبد الله علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19613 ورقم قيد 115428    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش سليمان 

محمدي من ش محمد حسين بشتيل م اوسيم

797 - اسماء كمال عبد المنعم صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19618 ورقم قيد 115429    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة وردان تفتيش وردان م 

منشاة القناطر الجيزه

798 - هاله عزت جمال عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19620 ورقم قيد 115430    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة رقم 

1 ش محمد خطاب اللبيني الهرم

799 - محمد عباس عبدا ابو هريره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19621 ورقم قيد 115431    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الجيزة رقم 15 ش ترعه عبد العال ابو 

قتاته الجيزه

800 - ايهاب ابراهيم شحاته جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19623 ورقم قيد 115432    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه, بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار رقم 

13 ش جابر عثمان ناحيه الوحده فيصل

801 - صبري احمد حسن ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19624 ورقم قيد 115433    محل رئيسى  عن تركيب مصاعد, بجهة محافظة الجيزة رقم 102 ش فرحات 

جزيره الدهب الجيزه

802 - وائل عادل بكر عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

19627 ورقم قيد 115434    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجهيز مطاعم وكافيهات وتوريد اعلف 

تسمين, بجهة محافظة الجيزة 94 ه حدائق الهرام الهرم
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803 - سيد صابر فرغلي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19631 

ورقم قيد 115435    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 19 ش الجراج منشية البكاري ش سعيد 

حمزه من ش محمد عبد الدايم الجيزه

804 - سعيد سعيد عبود محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19636 

ورقم قيد 115436    محل رئيسى  عن زريبه مواشي حلبه, بجهة محافظة الجيزة ش المحول الكهربائي الطريق 

التحتاني بهرمس منشاة القناطر

805 - اندرو سمير حبيب سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19638 

ورقم قيد 115437    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية, بجهة محافظة الجيزة شارع جدة الدقي

806 - امجد خليل جاد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 19643 

ورقم قيد 115439    محل رئيسى  عن صناعة الملبس ذات الزينة باستثناء الفراء, بجهة محافظة الجيزة 9 ش 

بورسعيد من ش المسبك وراق الحضر

807 - صلح سيد صالح سيد الكبير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19645 ورقم قيد 115440    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 62 ش 

عباس علي عيسي - ب الدكرور

808 - هدي ربيع امام علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19646 ورقم قيد 115441    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة شارع كامل عيسي ابو 

النمرس الجيزه

809 - ضحي طارق اسماعيل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19650 ورقم قيد 115442    محل رئيسى  عن معرض اطارات وبطاريات, بجهة محافظة الجيزة شارع ترعه 

المريوطيه ناهيا كرداسه الجيزه

810 - نادر معوض اندرواس سمعان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19651 ورقم قيد 115443    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 34 ش الليثي 

من المدينة المنورة عمرانية الجيزه

811 - يسري جاب ا عيسي جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19652 ورقم قيد 115444    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الجيزة 24 شارع الخليفه حسن 

محمد الهرم

812 - محمود عمر محمد البكري احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19655 ورقم قيد 115445    محل رئيسى  عن مقاولت وتصميم وتشطيب, بجهة محافظة الجيزة 421 ن 

حدائق الهرام الهرم

813 - اكرامي سعيد محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19657 ورقم قيد 115446    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش حمدي من ش 

جمال عبد الناصر 6 اكتوبر بولق الدكرور

814 - أيه حسن السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19658 

ورقم قيد 115447    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 

ش عبد الحليم الزمر وراق الحضر الوراق

815 - عزت محمد حمزه علي ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19666 ورقم قيد 115448    محل رئيسى  عن انواع نقل الركاب البريه الخري ) تأجير سيارات (, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 6 ش المستشار محمد الجبالي المجزر اللي الهرم
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816 - محمد احمد عبد الرحيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19667 ورقم قيد 115449    محل رئيسى  عن تجارة جملة الخردوات واكسسوارتها, بجهة محافظة الجيزة 

ارض اللواء 22 ش سلمه الشيخ من الصفطاوي الجيزه

817 - السيد مصطفي السيد هارون تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19668 ورقم قيد 115450    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة, بجهة محافظة الجيزة 1 ش باتا كرداسة م كرداسة 

الجيزه

818 - صلح حامد محمد الفرجاني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19671 ورقم قيد 115452    محل رئيسى  عن توريدات معادن, بجهة محافظة الجيزة 10ش الشهيد احمد 

مصطفى العمرانية

819 - عبد الرحمن جمال محجوب حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19673 ورقم قيد 115453    محل رئيسى  عن كافي شوب, بجهة محافظة الجيزة 3 مسجد الحرمين متفرع من 

شارع المعرض بولق الدكرور

820 - سيد عبداللطيف علي خليفة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19674 ورقم قيد 115454    محل رئيسى  عن مقاولت و تشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 3ش الرياض من 

عثمان محرم الهرم

821 - ياسر مختار فاوي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19676 ورقم قيد 115455    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة الجيزة 58ش جمال عبدالناصر 

المنيب

822 - نجلء الهادي محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19679 ورقم قيد 115456    محل رئيسى  عن مكتب تصدير و توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 4ش 

السلم الهرم

823 - نصره جاد المولي حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19680 ورقم قيد 115457    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 8 محمود 

الشايب قسم امبابه الجيزه

824 - حسام عادل ابو الفتوح احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19684 ورقم قيد 115458    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش لطفي 

محمود من ش ناهيا بولق الدكرور

825 - محمد كرم احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19686 

ورقم قيد 115459    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 15ش العروبة الطالبية الهرم

826 - سيد محمد عبد الحليم عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19692 ورقم قيد 115461    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 3 شارع عبد 

المنجي من خالد بن الوليد الوراق

827 - شعبان احمد محروس سلمه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19695 ورقم قيد 115463    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

قرية الخصاص بالقرب من الوحدة الصحية م منشاة القناطر الجيزه

828 - محمد امين محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19697 

ورقم قيد 115464    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 100 ط حدائق الهرام البوابه الثانية خفرع 

الجيزه
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829 - ناجي عطيه صالح ناجي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19698 

ورقم قيد 115465    محل رئيسى  عن مشتل نباتات زينه, بجهة محافظة الجيزة القطا مؤسسه القطا طريق 

برقاش الخطاطبه منشاه القناطر الجيزه

830 - عبد النبي ابراهيم مهني ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19699 ورقم قيد 115466    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش شارع 

الشيخ الدور الول كرداسة

831 - محمود نزيه ابراهيم محمود عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 19702 ورقم قيد 115467    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار دراجات بخاريه, بجهة محافظة الجيزة رقم 

74 ش احمد عرابي البراجيل اوسيم الجيزه

832 - جمعه حسن فضل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19703 

ورقم قيد 115468    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة الجيزة رقم 34 ش اسماعيل بديوي 

البراجيل اوسيم الجيزه

833 - سمير شكري قاصد ناروز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19704 ورقم قيد 115469    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة الجيزة 35 ش عبد الكريم 

حسن طريق البراجيل اوسيم الجيزه

834 - محمد امام امين عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19705 

ورقم قيد 115470    محل رئيسى  عن تجميع وبيع البان, بجهة محافظة الجيزة 12 ش القدس طريق البراجيل 

اوسيم الجيزه

835 - مزرعة البرديسي للدواجن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19707 ورقم قيد 115471    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة ش السلم الهرم

836 - على محمد ابراهيم نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19709 ورقم قيد 115472    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش اولد السقيلي - البراجيل 

- اوسيم - الجيزة

837 - مروان سمير عبدالحليم عبدالسلم جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 19710 ورقم قيد 115473    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد 

السسيسي الطريق العمومي برطس اوسيم

838 - عزيز ماهر جادا عزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19711 ورقم قيد 115474    محل رئيسى  عن توريد ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة 1ش التحاد بولق 

الدكرور

839 - اسماء فوزي حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19712 

ورقم قيد 115475    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة الجيزة 7ش احمد جنيدي مناشي ناهيا بولق 

الدكرور

840 - عشري احمد عشري سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19713 ورقم قيد 115476    محل رئيسى  عن مكتب توريد اغذيه وتوريدات عامه ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 64 ش محمد الشيخ اول طريق بشتيل اوسيم

841 - حنان سيد عنتر سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19714 

ورقم قيد 115477    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريدات غذائيه واداره وتشغيل المحلت والسوبر 

ماركت ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة رقم 11 ش الليثي من ش حسن محمد الهرم
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842 - ايمن بغدادى سيد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19715 

ورقم قيد 115478    محل رئيسى  عن ورشة نجاره ومنجد افرنجى, بجهة محافظة الجيزة 33أ ش عبد المجيد 

سعيد من كفر طهرمس - فيصل - الجيزة

843 - مجوهرات مجدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19716 ورقم 

قيد 115479    محل رئيسى  عن بيع مجوهرات ذهبية, بجهة محافظة الجيزة المنصورية ش السوق من ش 

المنزل م القناطر الجيزه

844 - وليد ماهر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19717 

ورقم قيد 115480    محل رئيسى  عن توريدات مخلفات مصانع و خردة و معادن, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

ناصر ترعو زينين ب الدكرور

845 - محمود نصر عبد المنعم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19718 ورقم قيد 115481    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه ش المنزل 

منشاة القناطر

846 - معتز هاني محمود عبد المجيد امبابي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 19720 ورقم قيد 115482    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ادوات بلستيكيه ) دون كمبيوتر (, 

بجهة محافظة الجيزة 12 ش احمد رامي من ارض الحداد امبابه الجيزه

847 - منى ابراهيم عكاشه محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19721 ورقم قيد 115483    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة 263ناصيه ش رمضان 

عبد الحميد المريوطيه - الهرم

848 - فوزى مجدى فوزى سعد الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19726 ورقم قيد 115484    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 57ش ابو زيد بدر 

- اول فيصل - الدور الول - فيصل

849 - ايهاب احمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19729 

ورقم قيد 115485    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 حاره ريحان متفرع 

من ش سعد زغلول الجيزه

850 - محمد كمال محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 19732 

ورقم قيد 115487    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع محمد مكاوي من 

محمود القط العروبه العمرانيه

851 - اسلم عماد عدلي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19733 ورقم قيد 115488    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة نكل منشاة 

القناطر الجيزه

852 - محمود عماد عدلي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19735 ورقم قيد 115489    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة نكل م منشاة 

القناطر

853 - سامح حسن عبد المنعم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19736 ورقم قيد 115490    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب طريق مصر 

اسكندرية الصحراوي م منشاة القناطر الجيزه

854 - شريف مصطفي رزق احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19737 ورقم قيد 115491    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة 9 شارع المدينه المنوره من شارع المسابك الوراق
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855 - بهاء الدين صلح فؤاد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19738 ورقم قيد 115492    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الجيزة رقم 38 ش العمده ارض الجمعيه 

امبابه

856 - محمد مصطفي ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

19744 ورقم قيد 115493    محل رئيسى  عن توريد وتركيب ابواب الحديد ومستلزماتها, بجهة محافظة الجيزة 

303 د الضغط العالي البوابة الولي حدائق الهرام الهرم

857 - ياسر جمال صابر عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19748 ورقم قيد 115495    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش بدار - الجيزة

858 - سهام عبد الكريم محمد مخيمر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19749 ورقم قيد 115496    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش الظاهريه - الجيزة

859 - ناصر عبد المعبود عبد الحسيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19750 ورقم قيد 115497    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات وديكور, بجهة محافظة الجيزة ش الحلوانى - 

العمرانيه - الجيزة

860 - على سيد على صديق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19751 

ورقم قيد 115498    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش المل - الجيزة

861 - عاطف عبد الفضيل مرسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19752 ورقم قيد 115499    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش عبد ا الشاذلى - 

الجيزة

862 - السيد حنفي محمود شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19755 ورقم قيد 115500    محل رئيسى  عن كافتيريا لتقديم المأكولت, بجهة محافظة الجيزة ش ترعة 

المنصورية م كرداسة

863 - الصياح عصام الصياح محمد الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 19756 ورقم قيد 115501    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش سعد 

زغلول مركز كرداسة الجيزه

864 - احمد همام عبد المطلب عبد البر تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 19759 ورقم قيد 115502    محل رئيسى  عن مركز صيانه سيارات, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه 

الصليبه خلف مغسله شعيب منشاة القناطر

865 - شريف عبد السلم احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19760 ورقم قيد 115503    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

ش سامي تادرس سقيل م اوسيم الجيزه

866 - فتحيه محمود زهير المنصوري تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19761 ورقم قيد 115504    محل رئيسى  عن توزيع مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية, بجهة محافظة 

الجيزة 8 ش علي ابن ابي طالب ارض اللواء الجيزه

867 - محمود شوقي انور احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19762 ورقم قيد 115505    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

السبيل الطريق الرئيسي م القناطر الجيزه
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868 - عمر صابر عبد الغفار عبد الهادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19763 ورقم قيد 115506    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد النوار 

المحمدية من عز الدين عمر العمرانية

869 - هدي حسن علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19764 

ورقم قيد 115507    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش الوحدة م اوسيم

870 - محمد محمود محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19770 

ورقم قيد 115509    محل رئيسى  عن تجاره المخلفات, بجهة محافظة الجيزة ارض سعيد عزام الكيلو 26 

خارج زمام ابو رواش كرداسة

871 - حسن جابر دردير هريدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19773 ورقم قيد 115510    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا, بجهة محافظة الجيزة 1 طريق النصر امام وزارة 

الموارد المائية وراق الحضر الوراق

872 - السيد سالم عطيه دومه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19774 

ورقم قيد 115511    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة نكل طريق المناشي الخطاطبه 

منشاة القناطر الجيزه

873 - اشرف عاشور مبروك مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19781 ورقم قيد 115512    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الخضروات والفاكهه جمله وقطاعى, بجهة 

محافظة الجيزة ذات الكوم - منشاة القناطر - الجيزة

874 - عبد ا محمد حسانين بدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19782 ورقم قيد 115513    محل رئيسى  عن تكوين دهانات وبويات, بجهة محافظة الجيزة 109 ش ناهيا 

بجوار ورشة الخشب ب الدكرور

875 - هيثم شحاته غانم دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19786 

ورقم قيد 115514    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة رقم 29 ش الصحابة المساكن العشرين 

بولق الدكرور

876 - يسري وفاء عبد المعطي جمعة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19787 ورقم قيد 115515    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة كفر حجازي م منشاة القناطر الجيزه

877 - مصطفي عمار عبد الصالحين حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 19794 ورقم قيد 115516    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية بالجملة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش 

عبد الصالحين العمرانية الجيزه

878 - محمود السيد حسن محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19798 ورقم قيد 115517    محل رئيسى  عن معرض سيارات وغسيل السيارات, بجهة محافظة الجيزة طريق 

مصرف اللبيني كومبرة كرداسه جيزه

879 - ماجد مكرم ذكري معوض تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19799 ورقم قيد 115518    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة ش محمود سلمه البحر العظم 

جزيره الدهب الجيزه

880 - احمد صلح يوسف منصور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19802 ورقم قيد 115519    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع السياحي 

بمول كريم الصابر كرداسة الجيزه
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881 - دينا عبد العزيز السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19804 ورقم قيد 115520    محل رئيسى  عن توريدات وتركيبات العمال الكهربائية بأنواعها المختلفه 

وتجميع بعض الجهزة الكهربائية واللوحات المعدنية والمفاتيح الكهربائية وصيانة وتجديد اللوحات الكهربائية, 

بجهة محافظة الجيزة 32 ش علي كريم من ش الدكتور العمرانية الجيزه

882 - محمد درويش سيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19809 ورقم قيد 115521    محل رئيسى  عن توريد وبيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 7 ش كرم 

حافظ العناني البراجيل اوسيم الجيزه

883 - باسم خالد ياسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19810 

ورقم قيد 115522    محل رئيسى  عن ورشه صيانه موتوسيكلت, بجهة محافظة الجيزة ش زينهم ابو العل من 

ش ناهيا المعتمدية

884 - احمد فرج احمد عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19812 ورقم قيد 115523    محل رئيسى  عن معرض سيراميك, بجهة محافظة الجيزة 2 حارة لمياء من ترعة 

ترسا العمرانية الجيزه

885 - احمد محمد محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19813 

ورقم قيد 115524    محل رئيسى  عن تجارة وتسويق وتوكيلت تجاريه وبيع لحساب الغير مستحضرات 

التجميل, بجهة محافظة الجيزة 23 ش وادي النيل الدور العاشر الجيزه

886 - اسامه محمد علي عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19814 ورقم قيد 115525    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة الجيزة رقم 27 ش محمد 

زكي مكاوي من ش محمد حسين بشتيل اوسيم

887 - أيه محمود حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19815 

ورقم قيد 115526    محل رئيسى  عن نادي صحي جيم وساونا بخار مساج والعناية بالشعر والبشره, بجهة 

محافظة الجيزة 34 أ حدائق الهرام الهرم الجيزه

888 - هاني محمد عبد المنعم محمد ندا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19817 ورقم قيد 115527    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 20 

ش احمد الشاطوري الدقي الجيزه

889 - مدحت لطفي شحاته جرجس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19818 ورقم قيد 115528    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة الجيزة 12 ش 6 اكتوبر بولق 

الدكرور الجيزه

890 - اسماء حسين محمد احمد الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 19819 ورقم قيد 115529    محل رئيسى  عن نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة منزل احمد 

عدلي ش مندي غريب اوسيم الجيزه

891 - رضا ميخائيل جرجس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19826 ورقم قيد 115530    محل رئيسى  عن أدوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة 7 شارع أبو صابر خلف 

سنترال العمرانية عمرانية غربية الجيزه

892 - محمد وحيد توفيق عبد العزيز علي عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 19827 ورقم قيد 115531    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة 

الجيزة 2 ش ايران الدقي الجيزه

893 - محمد السيد كساب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19828 

ورقم قيد 115532    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 12 ش ابو هريره الجيزه
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894 - محمد هاشم فاروق ثابت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19829 

ورقم قيد 115533    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وديكورات, بجهة محافظة الجيزة 6 ش عمرو بن العاص 

الجيزه

895 - بيشوي مجدي بدروس بخيت تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19830 ورقم قيد 115534    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 الطريق البيض 

م ناصيه ش حسين الخضري ارض اللواء امبابه

896 - مي محمد عبيد ابراهيم عبيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19831 ورقم قيد 115535    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 379 

ش السودان مدينة الطلبه المهندسين الجيزه

897 - شادي منير ابو الدهب بولس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19833 ورقم قيد 115536    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 محمود 

مرسي متفرع من امتداد الوحده امبابه

898 - حسن سمير حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19837 

ورقم قيد 115537    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و معدات ثقيلة, بجهة محافظة الجيزة 33ش عثمان محرم 

الهرم

899 - وائل سعيد عبدالمجيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19838 ورقم قيد 115538    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 1ش المطبعه الهرم

900 - نردين فارس غبر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19839 ورقم قيد 115539    محل رئيسى  عن مركز صيانه سيارات, بجهة محافظة الجيزة 6ش رمضان عبد 

الحميد - الطالبيه - الهرم

901 - بيومي ابراهيم بيومي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19840 ورقم قيد 115540    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 4ش السلم الهرم

902 - ممدوح محمود احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19841 ورقم قيد 115541    محل رئيسى  عن تجارة الموتوسيكلت والسيارات والجهزة الكهربائية, بجهة 

محافظة الجيزة ش ترعة بشتيل الوراق

903 - محمد انور شفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19842 

ورقم قيد 115542    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة رقم 3ش سعد امام الطالبية الهرم

904 - محمود مرسي عبدالحميد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19843 ورقم قيد 115543    محل رئيسى  عن محل اقمشة ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة 1ش شعبان قطب 

الطالبية الهرم

905 - انسي نصحي حنا مهيره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19844 

ورقم قيد 115544    محل رئيسى  عن مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 15ش العروبة العمرانية

906 - احمد مختار محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19847 

ورقم قيد 115546    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش همدان الجيزه
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907 - سيد محمد حسب ا عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19848 ورقم قيد 115547    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش درب الشعابنه وسط 

البلد من ش 15 مايو ابو النمرس الجيزه

908 - عمر شامل عطيه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19849 ورقم قيد 115548    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة طريق السبيل ذات الكوم 

امام مستودع انابيب السبيل م القناطر الجيزه

909 - ممدوح محمد عبد الرحمن محمدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 19851 ورقم قيد 115549    محل رئيسى  عن كوفي شوب, بجهة محافظة الجيزة رقم 10 ش عبده 

خطاب ارض اللواء العجوزه الجيزه

910 - مديحه صبري ياسر الحلو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19855 ورقم قيد 115550    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة الجيزة اول طريق النادي الكبير 

الكوم الحمر اوسيم الجيزه

911 - حماده احمد محمد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19860 ورقم قيد 115553    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة دون الزي العسكري, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 1 ش هشام شمس من ترعة السيسي اللبيني الهرم

912 - احمد اشرف احمد ابو الطيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19862 ورقم قيد 115554    محل رئيسى  عن بيع موبيلت و الكترونيات )بدون الكمبيوتر(, بجهة محافظة 

الجيزة ش القومية العربية محل رقم 1 ناصية طلحه ارض الحداد

913 - عبدالعظيم عبدالمحسن عبدالمنجي عبدالمحسن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 19870 ورقم قيد 115555    محل رئيسى  عن حدايد و بويات, بجهة محافظة 

الجيزة ش مسجد الستقامة بني مجدول

914 - احمد ابراهيم عبد الباسط علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19875 ورقم قيد 115558    محل رئيسى  عن مكتب مساحه وخرائط لدي مكاتب المقاولت والهالي, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 36 ش الصحابه من ش فوزي السيد الترابيع الطوابق فيصل

915 - عبد ا نبيل محفوظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19878 

ورقم قيد 115559    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات مكاتب, بجهة محافظة الجيزة رقم 32 ش محمدعلي من 

عز الدين عمر اسباتس العمرانيه

916 - حسام الدين محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19882 ورقم قيد 115560    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش محمود حربي 

المريوطيه فيصل

917 - علي محمد عبد الهادي عبد المحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 19884 ورقم قيد 115561    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة ش 

احمد النجار ش ترعه السواحل الوراق الجيزه

918 - هاني حسني شحاته محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19887 ورقم قيد 115563    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش ابراهيم البيض - بولق 

الدكرور

919 - نور عامر عبد الرحيم بخيت تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19888 ورقم قيد 115564    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 5ش شحاته الجمل- 

ناهيا - بولق الدكرور
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920 - فاطمه سيد فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 19895 

ورقم قيد 115565    محل رئيسى  عن تصدير ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 15ش قره بن شريك - 

الجيزة

921 - عبد ا شعبان سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19896 ورقم قيد 115566    محل رئيسى  عن تجاره سيارت, بجهة محافظة الجيزة 26ش البحر العظم

922 - احمد عاطف فاروق مختار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

19898 ورقم قيد 115568    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 2شارع عثمان بن عفان 

وراق الحضر - الجيزة

923 - احمد احمد محمد الحاج احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19905 ورقم قيد 115569    محل رئيسى  عن محل لتجميع اللبان, بجهة محافظة الجيزة ش الرياح البحيري 

طريق المناشي العمومي م0 القناطر

924 - محمود كرم محمود بدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19908 ورقم قيد 115570    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة الجيزة جزايه خلف مركز الشباب م 

منشاة القناطر الجيزه

925 - علي محمد الخضري علي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 19909 ورقم قيد 115571    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وخدمات فندقية ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة 34 ش نزلة السيسي ش زغلول نزلة البطران الهرم الجيزه

926 - هند وحيد شكري ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19910 

ورقم قيد 115572    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه ومستحضرات التجميل, بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

المسجد الكبير من د لشين المريوطيه فيصل الجيزه

927 - محمد محمود دياب غانم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19911 

ورقم قيد 115573    محل رئيسى  عن تجهيز ماكولت, بجهة محافظة الجيزة 2 ش مسجد عمربن الخطاب 

الملكة العشرين - بولق الدكرور

928 - وائل خالد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19914 

ورقم قيد 115574    محل رئيسى  عن مركز صيانة السيارات, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن ش الدهشوري 

- بولق الدكرور

929 - محمد فريد شوقي فريد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19915 

ورقم قيد 115575    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 59 ش العروبه المام الغزالي 

امبابه الجيزه

930 - اشرف محمد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19917 ورقم قيد 115576    محل رئيسى  عن مكتب خدمات ونظافة عامة, بجهة محافظة الجيزة 30 ش احمد 

الصعيدي من كوبري ابو عميره عزبة العسيلي برك الخيام الجيزه

931 - مجدي  ابراهيم فتح ا متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19920 ورقم قيد 115578    محل رئيسى  عن   مكتب مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 3 ش 

الرياض الهرم الجيزه

932 - وليد سعيد حافظ عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19923 ورقم قيد 115579    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ش الزهراء 

العمرانيه الجيزه
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933 - عماد فوزي عزيز  رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19924 ورقم قيد 115580    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ش خاتم المرسلين 

العمرانيه الجيزه

934 - محمد السيد محمد السيد بلل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19925 ورقم قيد 115581    محل رئيسى  عن توريد النظمة الرقمية وصيانتها, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 

11 ش حسانين من الصفطاوي الجيزه

935 - سهر شكري عبد العظيم  مرزاق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19926 ورقم قيد 115582    محل رئيسى  عن  ورشه تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 9  مكرر ش عز 

الدين عمر من ش ترسا الطالبيه الجيزه

936 - راشد احمد عبد العزيز راشد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19927 ورقم قيد 115583    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة 2 ش عبد الواحد شحاته من ش الصفطاوي البراجيل م اوسيم الجيزه

937 - محمد اسامه احمد امين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19929 

ورقم قيد 115584    محل رئيسى  عن تاجير سيارات لحساب الغير وتوريدات عامه ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة 8 شارع محمود سابق الحناوي المساحه فيصل

938 - حازم مكرم محمود جزر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19930 

ورقم قيد 115585    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اثاث, بجهة محافظة الجيزة 5 منطقة المصانع - ناهيا - 

الطريق البيض - م0 كرداسة

939 - محمد عبد العال قطب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19931 ورقم قيد 115586    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وخدمة رجال اعمال وتاجير سيارات, بجهة 

محافظة الجيزة 199 ش البوهي امبابه الجيزه

940 - نشوة ايمن محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19932 ورقم قيد 115587    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة التكييف والتبريد, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن 

5 ش السلم الجيزه

941 - سامح محمد عبد الحي البديوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19933 ورقم قيد 115588    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 98 ش ترعة المريوطية 

فيصل الجيزه

942 - سريه يونس يحي نوار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19934 

ورقم قيد 115589    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 77 ش المنشية من الطوابق فيصل 

الجيزه

943 - رامي وجيه يسي جورجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19938 ورقم قيد 115590    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 21 شارع مصطفي 

هوله العمرانيه

944 - ابانوب عماد فوزى ونيس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19943 ورقم قيد 115591    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 4ش احمد عرابى - من ش 

المسبك - وراق الحضر - الوراق

945 - ايمن شوقي عبد السلم محمد النحاس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 19944 ورقم قيد 115592    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 14 ش السوق 

الجديد كرداسة الجيزه
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946 - جورج عطيه بباوي خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19946 ورقم قيد 115593    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات, بجهة محافظة الجيزة ش سعد زغلول كرداسة 

الجيزه

947 - عادل محمود عبد الحميد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 19947 ورقم قيد 115594    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش العشرين - 

فيصل - بولق الدكرور

948 - احمد سمير عبده نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19948 ورقم قيد 115595    محل رئيسى  عن توريد المستلزمات الطبيه ومستلزمات المعامل والمستشفيات 

وتوريد العدد واللت الميكانيكيه وادوات الورش والمصانع والسوائل الكيماويه والكيماويات ومواد الطفاء وتوريد 

قطع غيار واصلح السيارات الثقيله والخفيفه ومواد البناء ومحطه الخرسانه الجاهزه وتوريد الدوات الكهربائيه 

والمنزليه ومستلزمات الفنادق وتوريد الورق بكافه انواعه وتوريد وجلي وتقطيع الرخام والسيراميك والحجر 

والدوات الصحيه والسباكه وتوريد الثاث المكتبي واثاث المدارس وتوريد وتركيب وصيانه السانسير وتوريد 

الخشاب وتوريد مستحضرات التجميل وتوريد الحديد والسمنت والسن ونقل العمال لدي الغير ونقل البضائع لدي 

الغير وتوريد النحاس واللمونيوم وجميع خامات المعادن التي تدخل في الصناعات الخفيفه والثقيله وادوات النظافه 

والملبس الجاهزه بانواعها, بجهة محافظة الجيزة 182 برج دريم الحرانية الجيزه

949 - ابراهيم محمد سعد حماد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19949 

ورقم قيد 115596    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة الجيزة ش ترعة الزعره من 

الشهيد احمد بدوي ابو النمرس جيزه

950 - ناجي السيد ناجي محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19950 ورقم قيد 115597    محل رئيسى  عن تعبئه وتوزيع مواد غذائيه يدوي, بجهة محافظة الجيزة ش دوار 

اولد ابو اسماعيل بهرمس منشاه القناطر الجيزه

951 - احمد محمود عبد الحميد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 19951 ورقم قيد 115598    محل رئيسى  عن اكسسوار سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش العشرين - 

فيصل - بولق الدكرور

952 - ايمن سيد منصور عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19952 ورقم قيد 115599    محل رئيسى  عن مركز لتصليح طلمبات الديزل, بجهة محافظة الجيزة 12 شارع 

ترعه المنصوريه كرداسة

953 - احمد محمد عبد العظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19958 

ورقم قيد 115600    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبد الناصر برك الخيام م 

كرداسة الجيزه

954 - عبدا ناجي سرور توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19959 ورقم قيد 115601    محل رئيسى  عن تجاره مراتب واثاث, بجهة محافظة الجيزة 300 ش الهرم 

عمارات التحاديه الطالبيه الهرم الجيزه

955 - اسلم محمد شافعي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19960 ورقم قيد 115602    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع امتداد عز الدين 

عمر من العروبه العمرانيه

956 - مصطفي امين عبد الخالق امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19961 ورقم قيد 115603    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة الزيديه 

خلف مدرسه اوسيم الثانويه اوسيم
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957 - بدر الدين عبد الهادي شمس الدين مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 19968 ورقم قيد 115605    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي ش المقله م 

منشاة القناطر الجيزه

958 - اسلم محمد ابو العل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19970 ورقم قيد 115606    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة الرهاوبي ش جامع عبد المنعم 

زناتي من ش السوق م منشاة القناطر الجيزه

959 - ايمان جابر عبد المولي عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19971 ورقم قيد 115607    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة 1 ش عثمان بن عفان من ش 

الشون اوسيم الجيزه

960 - اشرف محمد السيد محمد ابو شادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 19972 ورقم قيد 115608    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع 

الحاج محمد ابو شادي المعتمديه كرداسة

961 - اسلم زكريا محمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19976 ورقم قيد 115609    محل رئيسى  عن بيع ادوات واجهزة منزلية, بجهة محافظة الجيزة الخلفاء 

الراشدين ش ابراهيم مدكور ابو النمرس الجيزه

962 - سحر ابراهيم حسن دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19980 ورقم قيد 115611    محل رئيسى  عن تجميع مخلفات دواجن, بجهة محافظة الجيزة شارع التحاد - 

ناهيا بولق الدكرور

963 - مينا روماني جبره عيسي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19982 ورقم قيد 115612    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 65 ش 

محمود حسنين الحلواني العمرانية الجيزه

964 - علي احمد علي عبد المعز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19983 ورقم قيد 115613    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة الطريق 

العمومي بالقرب من مسجد السلم برطس اوسيم

965 - محمد سيد محمود حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19984 ورقم قيد 115614    محل رئيسى  عن تصدير المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبد 

الناصر - بولق الدكرور

966 - صدام رضا فهمى يسرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19990 

ورقم قيد 115616    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1ش جمال عبد 

الناصر - بولق الدكرور

967 - سعيد شحاته محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19991 ورقم قيد 115617    محل رئيسى  عن صيانه تبريد, بجهة محافظة الجيزة 37 شارع ابراهيم فرج 

البراجيل الهرم

968 - حسين احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19992 ورقم قيد 115618    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 32 شارع احمد عبد الواحد الدقي

969 - احمد علي علي بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19993 

ورقم قيد 115619    محل رئيسى  عن تجاره المكملت الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 45 ش مساكن كفر 

الجبل القتصادي الهرم
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970 - محمد خالد عبد المعز محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19994 ورقم قيد 115620    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

19 ش ترسا عمرانية الجيزه

971 - احمد حسن امام حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 19995 

ورقم قيد 115621    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 13 ش الشيخ 

كرداسه م كرداسه الجيزه

972 - عبدا ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

19999 ورقم قيد 115623    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 34 شارع المنشيه الطوابق 

فيصل

973 - ايهاب الدسوقي عبيد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20000 ورقم قيد 115624    محل رئيسى  عن مكتب تاجير العقارات, بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الدكتور 

محمد شاهين العجوزه

974 - سيد محمد الطيبي قطب شعبان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20004 ورقم قيد 115625    محل رئيسى  عن بيع اثاث ومرسم, بجهة محافظة الجيزة 12 ش مكه حسن محمد 

فيصل الجيزه

975 - جورج حكيم خليل خله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 20008 

ورقم قيد 115626    محل رئيسى  عن   مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 27 ش البصراوي المنيره 

امبابه الجيزه

976 - نهلة علم الدين محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20015 ورقم قيد 115627    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 40 ش السلم من ش 

الكيلني م غ

977 - مصطفى فوزى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20019 ورقم قيد 115628    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الجيزة ش درب اولد على من ش 

باتا - كرداسه - الجيزة

978 - رمضان كارم فؤاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20020 ورقم قيد 115629    محل رئيسى  عن  مصنع خلطات مياه, بجهة محافظة الجيزة ش بيومي نصر 

امام المدرسه البتدائيه من طريق طناش جزيره محمد الوراق الجيزه

979 - عصام الشمبلي عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20021 ورقم قيد 115630    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 5 

شارع فخري الدالي من شارع الدكتور لشين فيصل

980 - احمد سعيد محمد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20027 ورقم قيد 115631    محل رئيسى  عن ورشة تجارة موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 92 ش ابراهيم 

الدهشورى من ترعة عبد العال 1 ورشة بالرضى -

981 - عبد الرحمن محمد صلح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

20031 ورقم قيد 115632    محل رئيسى  عن شنط واحذية, بجهة محافظة الجيزة 21 ش احمد عبد المحسن 

متفرع من ش الهرام

982 - انور موسي سعد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20041 

ورقم قيد 115633    محل رئيسى  عن مكتب توريد زراعية وتنسيق حدائق, بجهة محافظة الجيزة ش عزبة 

غيضان كفر حكيم كرداسة الجيزه

Page 77 of 212 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

983 - بيشوي اسكندر جرجس اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20043 ورقم قيد 115634    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 67 شارع الثلثيني 

العمرانيه

984 - عيد عبده عبد النبي رضوان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20046 ورقم قيد 115635    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة نكل ش نكل المنصورية 

بجوار المرور م منشاة القناطر الجيزة

985 - ايهاب عبد الوارث السيد السيد الشاذلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 20050 ورقم قيد 115636    محل رئيسى  عن تجهيز وتثبيت للملبس الجاهزه لدي الغير, بجهة محافظة 

الجيزة ش محمود العناني جزيرة محمد الوراق

986 - ابراهيم صلح ابراهيم عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20055 ورقم قيد 115638    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة 7 ش قنديل برك الخيام 

الجيزه

987 - عماد سعيد السيد علي عقده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20057 ورقم قيد 115639    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه وتسمين دواجن بيضاء, بجهة محافظة الجيزة بني 

سلمه غرب الرياح منشاة القناطر

988 - جلل سالم فرحان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20058 

ورقم قيد 115640    محل رئيسى  عن تجميع ألبان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل شارع عبد الحكيم منصور 

من الحفريه اوسيم

989 - عبد العزيز توفيق عبد العزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 20059 ورقم قيد 115641    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة بني 

سلمه بجوار المدرسه القديمه منشاة القناطر

990 - ايمن فتحي السيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20061 

ورقم قيد 115643    محل رئيسى  عن بيع الطيور والدواجن المجهزه والمعبئه المبردة او المجمده او كلهما, 

بجهة محافظة الجيزة ش الصفيرة الرئيسي الزيديه م اوسيم جيزه

991 - احمد حمدي عيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20064 

ورقم قيد 115644    محل رئيسى  عن معرض بيع اجهزه محمول واجهزه كهربائيه واكسسوارات محمول, 

بجهة محافظة الجيزة 183 شارع جاردينيا حدائق الهرام الهرم

992 - محمد رمضان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20070 ورقم قيد 115645    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن 1 حارة مبارك 

حسن من ش المدرسة بولق الدكرور

993 - فايز محمود فيصل عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20071 ورقم قيد 115646    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 161 ب هضبة الهرام 

الهرم الجيزه

994 - شكري محمد جمال الدين عوض تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20079 ورقم قيد 115648    محل رئيسى  عن صيانة وتصنيع وتوريد وتركيب بعض مستلزمات معالجة المياة 

والمقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش احمد خطاب تقسيم المفتي بولق الدكرور

995 - محمد رجب عبد العليم عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 20081 ورقم قيد 115649    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

7 شارع عادل محمود من شارع نجيب الريحاني كفر طهرمس بولق الدكرور الجيزه
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996 - اشرف وجيه عبد الحميد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20082 ورقم قيد 115650    محل رئيسى  عن ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سليمان عبد الفتاح 

من ش ابوزيد العشرين الجيزه

997 - مزرعة قطب للدواجن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20085 

ورقم قيد 115651    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الجيزة 73ش ابو الهول السياحي

998 - حمدي عبد العظيم محمود احمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 20086 ورقم قيد 115652    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

شارع المنصوري من شارع الجمهوريه اوسيم

999 - خالد محمود محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20087 

ورقم قيد 115653    محل رئيسى  عن توريد السجاد و خدمات الفنادق, بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام 

الطالبية الهرم

1000 - ايمان عبد السلم محمد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 20088 ورقم قيد 115654    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع سعيد سلومه من 

شارع الخليفه المامون اوسيم

1001 - عصام شكري بخيت عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20089 ورقم قيد 115655    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 10ش شعبان 

قطب الطالبية الهرم

1002 - محمد سعد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20090 

ورقم قيد 115656    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 5ش زكي نبوي العمرانية

1003 - حماده هلل عبد العزيز عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 20094 ورقم قيد 115658    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة الرهاوى خلف المعهد 

الديني - الجيزة

1004 - بيومي عبد المنعم ري محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20097 ورقم قيد 115660    محل رئيسى  عن محل منظفات, بجهة محافظة الجيزة 7 شارع ترسا العمومي ابو 

النمرس الجيزه

1005 - فريده محمود عبد العال محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20104 ورقم قيد 115662    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة ش محمد سليمان - 

الجيزة

1006 - اسلم محمد مصطفي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20110 ورقم قيد 115663    محل رئيسى  عن تجاره موبيلت, بجهة محافظة الجيزة شارع حسام الدين غراب 

بجوار مسجد غراب الجديد أوسيم الجيزه

1007 - ياسر ابراهيم عبد المحسن عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 20111 ورقم قيد 115664    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير وتوريدات ومقاولت 

عمومية, بجهة محافظة الجيزة 60 ش عدوي سليم بجوار مخزن النابيب عمرانية الجيزه

1008 - عفاف عبد الراضي عبد الشافي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 20113 ورقم قيد 115665    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومستلزمات شبكات ري, بجهة محافظة 

الجيزة 30 شارع نصر نصار العروبه امبابه
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1009 - كريم محمد محمد عبد الهادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20115 ورقم قيد 115666    محل رئيسى  عن تجميع ألبان, بجهة محافظة الجيزة شارع عبد الكريم حسن 

البراجيل اوسيم

1010 - حمدي عبد الحكيم حمدي صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20116 ورقم قيد 115667    محل رئيسى  عن تجميع ألبان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل شارع مني من 

مدينه الفردوس اوسيم

1011 - راضي عبد الله محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20119 ورقم قيد 115668    محل رئيسى  عن ورشة تفصيل ملبس, بجهة محافظة الجيزة 3 ش احمد عطيه 

بولق الدكرور الجيزه

1012 - رشا محمد عبد الراضي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20124 ورقم قيد 115669    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش النافورة 

المريوطيه محل 2 الهرم

1013 - اسلم عيد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20128 

ورقم قيد 115670    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة الجيزة شارع مرسى - الجيزة

1014 - فاطمه ممدوح محمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20131 ورقم قيد 115672    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 12 شارع محمود 

السيوطي بشتيل اوسيم

1015 - صبري خيري شوشاني سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20135 ورقم قيد 115673    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة داير الناحية الشطر 

ابو النمرس الجيزه

1016 - فؤاد محمد فؤاد احمد جلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20139 ورقم قيد 115674    محل رئيسى  عن كافيتريا لتقديم المشروبات, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 

مساكن البراجيل امبابه الجيزه

1017 - احمد بدوي الحسيني عبد الباقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20142 ورقم قيد 115676    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ومقاولت وخرده, بجهة محافظة 

الجيزة ابو رواش امام مسجد سعيد حساسين كرداسة

1018 - حسن حسنى احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20143 ورقم قيد 115677    محل رئيسى  عن مقله, بجهة محافظة الجيزة 1شارع الزيتون من شارع المنشيه - 

الطوابق - فيصل - الجيزة

1019 - حسام حسن عباس سعدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20144 ورقم قيد 115678    محل رئيسى  عن مركز تبريد وتكييف, بجهة محافظة الجيزة شارع سفنكس ابو 

الهول السياحى - الهرم

1020 - هشام متولى شندى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20145 ورقم قيد 115679    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الصحيه, بجهة محافظة الجيزة 35ش على 

معوض - طريق البراجيل - الجيزة

1021 - احمد زينهم حامد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20146 ورقم قيد 115680    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة الجيزة 4ش اولد عبد المعطى 

متفرع من ش المدبح - المنيب - الجيزة
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1022 - هاني فاروق راوي عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20147 ورقم قيد 115681    محل رئيسى  عن  مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة 14 ش سيد الجويلي من 

عدوي سليم العمرانيه

1023 - رجب رضوان عبد الموجود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 20148 ورقم قيد 115682    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة برقاش - منشاة 

القناطر

1024 - محمود طلعت محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20149 ورقم قيد 115683    محل رئيسى  عن تجاره الخضروات والفاكهه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة محل 

282 عنبر 5 - سوق الجمله - م6ك - السادس من اكتوبر

1025 - محمد سعد مهدي عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20151 ورقم قيد 115684    محل رئيسى  عن  مكتب توريداات عموميه لند سكيب, بجهة محافظة الجيزة ابو 

رواش مركز كرداسه الجيزه

1026 - محمود سعد مهدي عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

20152 ورقم قيد 115685    محل رئيسى  عن   مكتب توريد منتجات زراعيه, بجهة محافظة الجيزة ابورواش 

مركز كرداسه الجيزه

1027 - هاني محمد علي غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 20153 

ورقم قيد 115686    محل رئيسى  عن  بيع فراخ, بجهة محافظة الجيزة بني مجدول بجوار مسجد غنيم م 

كرداسه

1028 - ايمان بخيت امام بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20156 

ورقم قيد 115687    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد التوحيد بجوار محطة الصرف 

من ش المجزر اللي

1029 - محمد خالد عبد التواب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20157 ورقم قيد 115688    محل رئيسى  عن تجارة فحم تجزئه, بجهة محافظة الجيزة 11 ح الحلواني من 

الصناديلي الجيزه

1030 - امل نبيل مصطفي سلمان جبيلي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20160 ورقم قيد 115693    محل رئيسى  عن الستيراد ماعدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 

6 والتصدير, بجهة محافظة الجيزة 13 شارع العمدة منشاة البكاري شقة بالدور الثاني فيصل الجيزه

1031 - سمر محمود السيد موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20162 ورقم قيد 115694    محل رئيسى  عن جملة مواد غذائية ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة 18 ش 

غنام من زكي مطر امبابه الجيزه

1032 - ناصر كامل حسن ابو داغر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20163 ورقم قيد 115695    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 87 ش المريوطية ناهيا م كرداسة 

الجيزه

1033 - هويدا عاطف محمد الحلفاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20164 ورقم قيد 115696    محل رئيسى  عن كوافير للعرائس واتيليه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ناهيا امام 

المدرسة البتدائية م كرداسة الجيزه

1034 - رحاب محمد جاد محمد ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20165 ورقم قيد 115697    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع محمد محمود من ناهيا 

بولق الدكرور
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1035 - رباب رياض السيد طنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20168 ورقم قيد 115699    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سعد عيسي شحاته ناهيا 

الجيزه

1036 - حسان عبد السلم علي جمعه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20169 ورقم قيد 115700    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات وأسمدة زراعية, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه 

طريق الخطاطبة برقاش مركز منشاة القناطر الجيزه

1037 - عبد الرحمن طارق سيد ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20170 ورقم قيد 115701    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع 

ميدان الدكتور سليمان الدقي

1038 - محمد صلح صادق محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20172 ورقم قيد 115702    محل رئيسى  عن مطعم فول, بجهة محافظة الجيزة 4 ش الشهيد عبد العزيز 

الباسل من ش زغلول العمرانية الجيزه

1039 - رمضان محمد عبده عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20173 ورقم قيد 115703    محل رئيسى  عن اعمال تلميع الباركية والرضيات, بجهة محافظة الجيزة 20 ش 

النمر ترعة عبد العال 2 ب الدكرور الجيزه

1040 - عمر عطي عبد الرازق حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20174 ورقم قيد 115704    محل رئيسى  عن منجد افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 4 ش الجربوعي من داير 

الناحيه من عبد العال 2 ب الدكرور الجيزه

1041 - احمد ربيع سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20176 ورقم قيد 115705    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ادوات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

خاتم المرسلين من ش المعتمدية ارض اللواء الجيزه

1042 - شيماء حسين بشندي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20182 ورقم قيد 115706    محل رئيسى  عن دعاية و اعلن, بجهة محافظة الجيزة 5برج الحسين من ش 

كعبيش فيصل

1043 - محمد شعبان عبد العزيز عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20183 ورقم قيد 115707    محل رئيسى  عن ورشه خياطه, بجهة محافظة الجيزة 3 شارع رمضان 

جادو سقيل اوسيم

1044 - شرين عبد المنعم محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20184 ورقم قيد 115708    محل رئيسى  عن مكتب توريد اكسسوارات وملبس, بجهة محافظة الجيزة 20 

ش عبد المجيد محرم المنيره الشرقية امبابه الجيزه

1045 - حسن صابر حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20196 ورقم قيد 115711    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه في مجال التكيفات والدوات المكتبيه 

وورق A4 واجهزه كهربائيه حديد كرتيال مواد بناء ورمل اخشاب ادوات سباكه وصحيه وقطع غيار سيارات 

وادوات كهربائيه ومواد بلستيكيه واجهزه رياضيه وتجهيزات ملعب وملبس وزي مدرسي, بجهة محافظة 

الجيزة 5 ش اولد شعراوي من منشاة البكاري فيصل الجيزه

1046 - محمد محمد مرعي حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20209 ورقم قيد 115712    محل رئيسى  عن ادارة منافذ بيع اللحوم المجمدة والطازجة والمواد الغذائية, بجهة 

محافظة الجيزة 3 ش سيدي جابر الخرطه الجيزه
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1047 - انتصار نايل علي حسين الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20210 ورقم قيد 115713    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل طريق 

البراجيل العمومي م اوسيم الجيزه

1048 - بهيه عمر عمر عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20212 

ورقم قيد 115714    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) دون الزي العسكري (, بجهة محافظة الجيزة برطس 

الطريق العمومي بجوار مسجد السيسي اوسيم الجيزه

1049 - عبير سعد سيد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20220 ورقم قيد 115715    محل رئيسى  عن توريدات زراعية تشمل نبات زينة و اشجار الفاكهه و مبيدات و 

اسمدة, بجهة محافظة الجيزة 5ش الجمهورية الطريق العمومي مركز اوسيم

1050 - محمد صبري عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20223 ورقم قيد 115716    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت, بجهة محافظة الجيزة الخصاص 

منشأة القناطر

1051 - اماني نعيم نصيف بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20224 ورقم قيد 115717    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة الجيزة 33ش عثمان محرم الطالبية 

الهرم

1052 - راضي علي محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20225 ورقم قيد 115718    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 2 ش محمد علي محمد من 

ش المكرونه المنيب الجيزه

1053 - محمد محمود يوسف ابو بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20227 ورقم قيد 115720    محل رئيسى  عن توريدات عمومية في مجال المقاولت, بجهة محافظة الجيزة 6 

ش جمال عبد الناصر من ش الكوثر اول فيصل شقة بالتاسع الجيزه

1054 - محمد فتحي سيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20228 

ورقم قيد 115721    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات للنفس والغير, بجهة محافظة الجيزة 2 معهد 

الصحابه الزهري المريوطية فيصل الجيزه

1055 - احمد محمد احمد فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20229 ورقم قيد 115722    محل رئيسى  عن خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة 14 ش احمد لطفي السيد 

العمرانية الهرم الجيزه

1056 - علي اسماعيل عبد العزيز اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20230 ورقم قيد 115723    محل رئيسى  عن فرش وتجهيز مواقع التصوير وتوريد مستلزمات الديكور, 

بجهة محافظة الجيزة 63 ش سوريا المهندسين الجيزه

1057 - محمد فارس زينهم حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20231 ورقم قيد 115724    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 30 ش عثمان 

محرم الطالبيه الهرم الجيزه

1058 - اسلم سعيد علي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20232 

ورقم قيد 115725    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة الجيزة 30 ش عثمان محرم الطالبيه الهرم 

الجيزه

1059 - مصيلحي حنفي محمد عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20233 ورقم قيد 115726    محل رئيسى  عن ورشة حدادة ) دون تصنيع (, بجهة محافظة الجيزة ش الحنفي 

بجوار مسجد البيدق ناهيا م كرداسة الجيزه
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1060 - ناهد محمد هارون معوض وزيري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20235 ورقم قيد 115727    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة 5 شارع أبو صابر 

مجمع المدارس عمرانية الجيزه

1061 - محمد ربيع قرني محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20236 

ورقم قيد 115728    محل رئيسى  عن دعايه واعلن وتسويق الكتروني وانشاء مسابقات فيماعدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه / بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 18 شارع بركات من شارع القصر امبابة الجيزه

1062 - محمود شاكر حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20238 ورقم قيد 115729    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية قبلي البلد بجوار الكوبري الجديد منشاة القناطر الجيزه

1063 - وحيد عبد الفتاح فنجري خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20240 ورقم قيد 115730    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 33 ش عمر بن 

الخطاب ارض الجمعيه امبابه الجيزه

1064 - احمد محمود محمد عبد المعطي سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 20241 ورقم قيد 115731    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث ومعرض بيع, بجهة محافظة 

الجيزة 5أ ابراج الخليج المريوطية الهرم

1065 - احمد محمد حسب ا علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20242 ورقم قيد 115732    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 354 أ هضبة 

الهرام الهرم الجيزه

1066 - سمير محمود درزابي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20216 ورقم قيد 115733    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالي, بجهة محافظة الجيزة 26 ش عمر ابن 

الخطاب الدقي الجيزه

1067 - خلود حسن صابر حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20250 ورقم قيد 115734    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية وتوكيلت تجارية ) دون 

كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 5 ش الكابتين فارس من ش الجمهورية المنشية ميدان الساعة الجيزه

1068 - عيد نبوي السيد محمد السبكي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20259 ورقم قيد 115736    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة 2 ش نور درويش كفر 

الجبل الهرم الجيزه

1069 - سعيد عبد المحسن عبد العزيز دعموس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 20261 ورقم قيد 115738    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 

46 ش محمد الشريف ش ناهيا بولق الدكرور

1070 - ايمان احمد المنشاوي مصرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20264 ورقم قيد 115739    محل رئيسى  عن مطعم تقديم ماكولت ومشروبات ساخنة وباردة, بجهة محافظة 

الجيزة 87 ج حدائق الهرام الهرم الجيزه

1071 - مصطفي مصطفي كمال محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20265 ورقم قيد 115740    محل رئيسى  عن محل اجهزه كهربائيه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة ش 

المصطفي من ش المدبح المنيب

1072 - مؤمن سعيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20266 ورقم قيد 115741    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت, بجهة محافظة الجيزة 20 ش نقيب سعيد م 

عقبة العجوزة الجيزه
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1073 - محمد سالم عبده سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20268 

ورقم قيد 115742    محل رئيسى  عن كوافير رجالي, بجهة محافظة الجيزة عمارة A1 مشروع تاون فالي 

المريوطية فيصل

1074 - محمد علي سليمان احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20269 ورقم قيد 115743    محل رئيسى  عن كباب وكفته وشوايه فراخ واكل تيك اواي ومواد غذائية, بجهة 

محافظة الجيزة ش السوق بجوار قهوة وحيد عبد الحي الخولي طموه الجيزه

1075 - محمد جمال محمد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20271 ورقم قيد 115745    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 9 ش عبد المنعم سالم من مدكور 

الهرم الجيزه

1076 - احمد صبري نصر علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20273 ورقم قيد 115746    محل رئيسى  عن بيع اجهزة محمول, بجهة محافظة الجيزة ش جسر النيل بجوار 

المطافي وردان منشاة القناطر الجيزه

1077 - بهاء الدين عصام الشمبلي عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20274 ورقم قيد 115747    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 7 ش زكريا يونس الكوم 

الخضر الهرم

1078 - وليد ناصر محمد عبد المعطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20275 ورقم قيد 115748    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية في مواد البناء, بجهة محافظة الجيزة 

25 ش مسجد التوحيد وراق العرب الجيزه

1079 - احمد مدحت محمود بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20276 ورقم قيد 115749    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة 23 ش حسن 

الحبروتي من كورنيش النيل وراق العرب الوراق الجيزه

1080 - محمد عبد الحي مصطفي درويش تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20277 ورقم قيد 115750    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 8 ش خضري احمد 

ارض الجمعية امبابة

1081 - حسام اشرف احمد محمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20278 ورقم قيد 115751    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة الجيزة 5 ح بدر علي متفرع من عبد 

الحميد حموده امبابه الجيزه

1082 - احمد عبد الرحمن فرج ا عامر تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20279 ورقم قيد 115752    محل رئيسى  عن محل بيع عبايات, بجهة محافظة الجيزة 1 ش السياحي ممر 

الصعيدي بجوار مسجد عيسي كرداسة الجيزه

1083 - رمضان خميس محمود فرحات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 20280 ورقم قيد 115753    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ومقاولت عموميه, بجهة محافظة 

الجيزة ام دينار منشأه القناطر الجيزه

1084 - محمد محمد فتحي محمد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20282 ورقم قيد 115754    محل رئيسى  عن خدمات رياضيه وانشاء واداره المنشات الرياضيه وتجهيز 

الملعب ومستلزماتها, بجهة محافظة الجيزة 15 شارع الطنطاوي من شارع التيسير عزبه جبريل فيصل

1085 - حسين مصطفي حسين بدوي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20284 ورقم قيد 115755    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

عبد العزيز الشافعي اللبيني فيصل
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1086 - فايزة الديب علي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20285 

ورقم قيد 115756    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة دون الزي العسكري, بجهة محافظة الجيزة 4 ش احمد 

اسماعيل من ش د/لشين فيصل

1087 - جبريل عبد الصمد فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20287 ورقم قيد 115757    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة المنصورية 

بجوار مسجد حمد مركز منشاة القناطر الجيزه

1088 - حسين رمضان عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20290 ورقم قيد 115758    محل رئيسى  عن محل تنجيد وتجارة الموبيليا, بجهة محافظة الجيزة 7 ش عبد 

الباري شراب متفرع من د لشين فيصل

1089 - محمود محمد الرملي عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20292 ورقم قيد 115759    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة 19 ش المام علي من ش القومية العربية مدينة السادات الجيزه

1090 - احمد فوزي زغلول عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20293 ورقم قيد 115760    محل رئيسى  عن كافيه ومطعم لبيع الماكولت والمشروبات, بجهة محافظة الجيزة 

1 ش مكه من ش محمد همام من محمود القط العروبه العمرانيه

1091 - قاسم محمدي بيومي خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20294 ورقم قيد 115761    محل رئيسى  عن خدمات الشحن وتوصيل الطلبات واعمال الدليفري ونقل 

البضائع, بجهة محافظة الجيزة 14 ش محمد قاسم من ش عبد العزيز جاويش المهندسين

1092 - اسلم اشرف طه حمزة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20295 

ورقم قيد 115762    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة 7 ش ابو المجد النجار من ش علي 

بن ابي طالب التعاون الهرم

1093 - الوصال لصيانة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20297 ورقم قيد 115763    محل رئيسى  عن صيانة السيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 11 ش سلم من 

ابو قتاده بولق الدكرور فيصل

1094 - محمد طارق محمد زكي عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20299 ورقم قيد 115764    محل رئيسى  عن توصيل طلبات, بجهة محافظة الجيزة 5 ش داير الناحيه 

العجوزه

1095 - خليل عاشور خليل حافظ تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 20300 

ورقم قيد 115765    محل رئيسى  عن تأجير سيارات رحلت, بجهة محافظة الجيزة 25 ش محمد دياب خلف 

ش احمد ماهر فيصل

1096 - احمد محمد ابوالعزايم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20301 ورقم قيد 115766    محل رئيسى  عن   محل وجبات سريعه, بجهة محافظة الجيزة 2 مكر ر 165 ش 

سعد زغلول من ش المحطه الجيزه

1097 - سمير عبد الحليم ربيع الصادق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

20302 ورقم قيد 115767    محل رئيسى  عن انتاج فني  تلفزيوني بدون النترنت فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص المنية, بجهة محافظة الجيزة 

عماره 2 ش 446 ش الهرم الدور 3 شقه 5 العمرانيه

1098 - حسن كمال مرضي حميده نوح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20314 ورقم قيد 115768    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة محطة ابو غالب بجوار 

المعدية منشأة القناطر
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1099 - حسين حمدي حسن صقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20315 ورقم قيد 115769    محل رئيسى  عن تجارة الحبوب والعلف, بجهة محافظة الجيزة طريق برطس 

اوسيم ش الحاج سمير صقر اوسيم الجيزه

1100 - ابو بكر عزت رزق محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20316 ورقم قيد 115770    محل رئيسى  عن تجارة البان, بجهة محافظة الجيزة طريق برطس المنصورية 

بجوار عمارة مسعود م اوسيم الجيزه

1101 - ايمن محمود جابر احمد عطيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20317 ورقم قيد 115771    محل رئيسى  عن تجاره السماك المجمده, بجهة محافظة الجيزة 13مكرر بسوق 

الحضارى - المنيب - الجيزة

1102 - وائل سلمه زايد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20319 

ورقم قيد 115772    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 10 ش سيد كرم امام 

من ش المنشيه ميدان الساعه فيصل الجيزه

1103 - احمد عبد الفتاح عبد المقصود شيبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20321 ورقم قيد 115773    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش 

الجمهورية م اوسيم الجيزه

1104 - محمود شعبان احمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20324 ورقم قيد 115774    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت وصيانة, بجهة محافظة الجيزة ش ناهيا امام 

مستشفي ناهيا البلد م كرداسة الجيزه

1105 - ناثان بخيت غالي بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20325 ورقم قيد 115775    محل رئيسى  عن ورشة نجارة غرف نوم واطفال, بجهة محافظة الجيزة 7 ش 

جابر ابو سعده من ش الحرية اوسيم الجيزه

1106 - عبد الحميد ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20336 

ورقم قيد 115777    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل  ج م ع, بجهة محافظة الجيزة ش 

العزيزي بجوار مسجد العزيزي كوبري الصفيرة اوسيم م اوسيم الجيزه

1107 - احمد عبد الرسول محمود عبد الرسول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20337 ورقم قيد 115778    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الجيزة شارع السلم خلف 

مصنع الشوربجي الكنيسه العمرانيه

1108 - حسين حسن سيد احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20338 ورقم قيد 115779    محل رئيسى  عن صناعة ملبس ذات الزينة باستتثناء الفراء, بجهة محافظة 

الجيزة 46 ش النصر من المعهد الديني وراق العرب الوراق

1109 - شريف صلح توفيق عجمي تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20343 ورقم قيد 115780    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

19 ش البطل احمد عبد العزيز المنيب الجيزة

1110 - نبويه ابو علي حسن ابو علي تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20345 ورقم قيد 115781    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 15 ش 

عمر بن الخطاب خلف السكك الحديد لعبه بشتيل البلد م اوسيم الجيزه

1111 - احمد عبد العليم السيد ادريس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20351 ورقم قيد 115782    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وتوريد خردة ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة شارع رحيم بجوار الكنيسة الطريق الرئيسي برقاش منشاة القناطر الجيزه
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1112 - محمود صلح حلمي احمد نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20356 ورقم قيد 115783    محل رئيسى  عن تجميع ألبان, بجهة محافظة الجيزة منشأة القناطر شارع 

الجمهورية الجيزه

1113 - احمد محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20357 ورقم قيد 115784    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 38 ش عبد الباسط اليزيدي جسر 

الكنيسة المنيب الجيزه

1114 - احمد حسن جمعه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20359 

ورقم قيد 115785    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 15ش عبد العزيز 

العمراوى - الجيزة

1115 - صدام زكي عبد الله محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20367 ورقم قيد 115787    محل رئيسى  عن تصدير وتجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 26 ش 

علي بن ابي طالب ارض الجمعية امبابه

1116 - عبدالمنعم صالح محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20371 ورقم قيد 115789    محل رئيسى  عن مصنع لمنتجات اللبان, بجهة محافظة الجيزة ش محمد حنفي 

كرداسه الجيزه

1117 - عبد التواب محمد عبد السلم صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20376 ورقم قيد 115790    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 13 ش عبد الرؤوف 

عبد الغني من ش حسن الصبان فيصل الجيزه

1118 - محمود شافعي محمد شاذلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20377 ورقم قيد 115791    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائية ومقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 

3 حارة الحرار بولق الدكرور الجيزه

1119 - احمد محمد محمود شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20379 ورقم قيد 115792    محل رئيسى  عن   ملعب رياضي, بجهة محافظة الجيزة طريق عشماوي حوض 

الجزائر بني مجدول كرداسه الجيزه

1120 - سعيد حلمي محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20380 

ورقم قيد 115793    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع سمير القماش 

بولق الدكرور الجيزه

1121 - عمرو سعيد محمد عبد المجيد منجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20381 ورقم قيد 115794    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش القنطرة ش 

الترعة طموه مركز ابو النمرس الجيزه

1122 - علي محمد علي شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20382 

ورقم قيد 115795    محل رئيسى  عن أستثمار عقاري, بجهة محافظة الجيزة سوق الحد قريه المنوات مركز 

ابو النمرس الجيزه

1123 - أبانوب ناصر نجيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20384 ورقم قيد 115796    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة زاويه ثابت ش العطفي 

امام فريد عبد النعيم مركز اوسيم الجيزه

1124 - عريان عطيه عريان عطيه تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20385 ورقم قيد 115797    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 5 ش اولد الطويل بجوار 

مسجد النور شنباري اوسيم الجيزه
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1125 - نبيل غطاس عياد غطاس تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20386 ورقم قيد 115798    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش د / حسن ابو ليمود من 

مزرعه بحيري اوسيم الجيزه

1126 - كمال محمود كمال احمد ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20387 ورقم قيد 115799    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ملبس جملة وقطاعي, بجهة محافظة الجيزة 

9 ش ابو بكر الصديق كعبيش طوابق فيصل

1127 - سنتر البوهي للستائر والمفروشات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20388 ورقم قيد 115800    محل رئيسى  عن محل ستائر ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة 4 شارع 

جمال عبد الناصر متفرع من شارع 6 اكتوبر بولق الدكرور

1128 - سامح احمد فؤاد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20389 

ورقم قيد 115801    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتاجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 65 ن حدائق 

الهرام الهرم

1129 - جلل عبد الناصر حسانين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20390 ورقم قيد 115802    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع احذيه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 8 

شارع احمد عبد العاطي الجيزه

1130 - ميرنا عزت نجيب غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20392 ورقم قيد 115803    محل رئيسى  عن التجاره اللكترونيه, بجهة محافظة الجيزة 3ش السلم - الندلس 

- الهرم

1131 - اسماء محمد  الدمرداش الحشاش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20396 ورقم قيد 115804    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع, بجهة محافظة الجيزة 

13 ش حمدي عبد العزيز وراق الحضر الوراق

1132 - صالح السيد عبد الرزاق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20397 ورقم قيد 115805    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة شارع التحرير - بولق 

الدكرور

1133 - ولء ناجى سمير محمد الزيات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20400 ورقم قيد 115806    محل رئيسى  عن بيع ملبس ومفروشات جمله وقطاعى, بجهة محافظة الجيزة 

بجوار مسجد تليمه - كوبرى الصفيره - اوسيم - الجيزة

1134 - محمد علي عطيه عدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20404 ورقم قيد 115807    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 3 ش الغيطاني من ش 

البصراوي امبابه الجيزه

1135 - مني عبد العظيم فرغلي سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20405 ورقم قيد 115808    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 61 شارع مرضي السيد 

امام من ش مبارك برك الخيام كرداسة

1136 - يوسف سامح يوسف عمري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20406 ورقم قيد 115809    محل رئيسى  عن صالة افراح, بجهة محافظة الجيزة ناحية سقيل طريق المناشي م 

اوسيم الجيزه

1137 - رضا عبد الحميد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20407 ورقم قيد 115810    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع بين البلدين كفر 

برك الخيام كرداسة جيزه
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1138 - علء احمد مجدي عصمت عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20408 ورقم قيد 115811    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 13 ش نبيل الوقاد من ش 

التحرير الدقي الجيزه

1139 - محمد حسن عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20410 ورقم قيد 115812    محل رئيسى  عن توريد مواد محجرية وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة برقاش بجوار المسجد القبلي م منشاة القناطر الجيزه

1140 - حماده فرج ا فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20411 ورقم قيد 115813    محل رئيسى  عن بلي استيشن وبلياردو / فيماعدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 شارع خالد بن الوليد من الثلثيني 

العمرانيه

1141 - ايمن محمد السيد همام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20412 

ورقم قيد 115814    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مسجد الرحمة من محمود عسران 

ارض اللواء العجوزة

1142 - سمر طلعت السيد ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20414 ورقم قيد 115815    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل و تصنيع لدى الغير, بجهة محافظة الجيزة 

58 ش العروبة مريوطية - العمرانية -

1143 - هاني ناشد عياد ابو اليمين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20415 ورقم قيد 115816    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعملة, بجهة محافظة الجيزة 95 ش الحسين - 

الدقي

1144 - عمرو طارق صادق  مصطفي حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 20416 ورقم قيد 115821    محل رئيسى  عن مكتب تأجير عقارات, بجهة محافظة الجيزة 4 شارع 

نوال محل ببرج الشرطة العجوزة الجيزه

1145 - روماني ناجي غالي فريج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20419 ورقم قيد 115822    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 10 ش محمود مرسي 

امتداد الوحدة امبابة الجيزه

1146 - صلح محمد طه مهني غرس الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20420 ورقم قيد 115823    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ونقل للغير ) دون كمبيوتر (, بجهة 

محافظة الجيزة 7 ش جابر ابو سعده من ش الحرية بشتيل م اوسيم الجيزه

1147 - احمد محمد عبد السلم السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 20421 ورقم قيد 115824    محل رئيسى  عن بيع ملبس رجالي, بجهة محافظة الجيزة ش الملك فيصل 

محل بالدور الرضي فيصل

1148 - مايكل انور لمعي جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20422 ورقم قيد 115825    محل رئيسى  عن مطحن بن, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عبد العظيم محمد عثمان 

محرم الطالبية الجيزه

1149 - محمود جوهر عبد اللطيف خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20423 ورقم قيد 115826    محل رئيسى  عن مطحن بن, بجهة محافظة الجيزة 2 ش الخلص مريوطية هرم 

ابراج جراند فيل الهرم

1150 - احمد شريف احمد كمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20426 ورقم قيد 115827    محل رئيسى  عن أتيليه تأجير فساتين, بجهة محافظة الجيزة 15 شارع ذو الفقار 

من شارع عبد المنعم رياض - وراق الحضر -
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1151 - بسمله مراد نحمده عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20430 ورقم قيد 115829    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 10ش جسر الحوشى من 

الشهيد احمد حمدى - ميدان الساعه - ب الدكرور - الجيزة

1152 - وليد حسنى مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20433 ورقم قيد 115830    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة الجيزة 8 شارع قمر من شارع 

البحاث - قسم الوراق -

1153 - عصام مراد بدوي ابو الحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20437 ورقم قيد 115831    محل رئيسى  عن تخليص جمركي, بجهة محافظة الجيزة 2 ش محمود عزوز 

المدينة المنورة م المل امبابه الجيزه

1154 - سليمان محمود محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20442 ورقم قيد 115832    محل رئيسى  عن بيع اكياس وشنط بلستيكية, بجهة محافظة الجيزة 3 أ ش 

الغرفة التجارية ميدان الجيزة الجيزه

1155 - حمديه جمال علي طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20443 

ورقم قيد 115833    محل رئيسى  عن ملبس ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة ش الفولي جلل بجوار كوبري 

صفط ب الدكرور

1156 - سالم محمد عبد ا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20446 ورقم قيد 115834    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 10ش الشيمى البدرشين - 

الجيزة

1157 - رفاعى خضراوى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20448 ورقم قيد 115835    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 5ش شحاته الجمل - 

ناهيا - بولق الدكرور

1158 - اشرف عواد  عيد عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20453 ورقم قيد 115837    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 5شارع الصفا 

والمروه - فيصل - الجيزة

1159 - احمد محمد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20454 

ورقم قيد 115838    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع محمد حسن كمال من 

الملكة العشرين بولق الدكرور الجيزه

1160 - هشام جمال جلل سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20455 

ورقم قيد 115839    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة الجيزة شارع المعتمديه - ناصيه - ش المدارس - 

بولق الدكرور - الجيزة

1161 - عزت محمد احمد حفنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20456 ورقم قيد 115840    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 1ش الوحده الصحيه من 

ش التحرير بجوار كوبرى صفط اللبن - بولق الدكرور - الجيزة

1162 - محمود محمد جمعه جمعه تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

20458 ورقم قيد 115841    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات خضار للفنادق, بجهة محافظة الجيزة ميت 

قادوس ابوالنمرس الجيزه

1163 - خالد حسين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 20460 

ورقم قيد 115842    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن زنين - 8ش النصر من ش 

التحاد - الجيزة
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1164 - صالح عبد الرحيم صالح عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20463 ورقم قيد 115843    محل رئيسى  عن ورشة نجاره اثاث, بجهة محافظة الجيزة غمازة الكبرى 

الصف الجيزة

1165 - محمود عبد الفتاح محمود علي منجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20466 ورقم قيد 115844    محل رئيسى  عن التسويق العقاري, بجهة محافظة الجيزة رقم 11 ش 

عسران من زغلول الهرم

1166 - عمرو رفعت عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20467 ورقم قيد 115845    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة 1 ش عمر بن الخطاب الوحدة رقم 102 الدقي الجيزه

1167 - محمود محمد عبدا قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20468 ورقم قيد 115846    محل رئيسى  عن محل لعب اطفال وخردوات, بجهة محافظة الجيزة 29 ش 

فيصل الوفاء والمل الهرم الجيزه

1168 - محمد عوض عابد عوض عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20469 ورقم قيد 115847    محل رئيسى  عن  مكتب تنسيق حدائق, بجهة محافظة الجيزة جزايه بجوار 

مدرسه التعليم الساسي منشاه القناطر

1169 - سمر احمد محمد احمد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20470 ورقم قيد 115849    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, 

بجهة محافظة الجيزة شارع الجسر أمام معهد ناصر الزهري القيراطين مركز أوسيم الجيزه

1170 - حسناء كمال السيد علي الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20471 ورقم قيد 115850    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ذات 

الكوم شارع محطة المياه بجوار صيدلية الميرة مركز منشأة القناطر

1171 - فرج علي عبدا عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20474 ورقم قيد 115851    محل رئيسى  عن تجاره الملبس, بجهة محافظة الجيزة ش الجمعيه الزراعيه ميت 

قادوس ابو النمرس الجيزه

1172 - امل احمد خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20477 

ورقم قيد 115852    محل رئيسى  عن مستودع دقيق, بجهة محافظة الجيزة السبيل طريق الحسانين منشأة 

القناطر الجيزه

1173 - تامر عبد الهادي حسن عبده الشيمي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20479 ورقم قيد 115853    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة الجيزة 33 ش اسماعيل السيد 

الشهير بالخردة متفرع من ترعة المجنونة ارض اللواء الجيزه

1174 - ابراهيم حنفي احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20480 ورقم قيد 115854    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 6 جزيرة وراق 

الحضر بجوار النادي الوراق الجيزه

1175 - عبدا محمد عبدا أمين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20481 ورقم قيد 115855    محل رئيسى  عن محل اطارات وورشة كاوتش, بجهة محافظة الجيزة 1 السكة 

الحديد القديمة أمام محطة كهرباء سقيل طريق الوراق سقيل الجيزه

1176 - سعديه يوسف امين حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20486 ورقم قيد 115856    محل رئيسى  عن تنمية مهارات / فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 2 ش امتداد محمود عباس من طريق كفرطهرمس الجيزه
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1177 - محمود مجدي عبد الفتاح عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20487 ورقم قيد 115857    محل رئيسى  عن تصنيع الخشاب وصناعة الثاث المكتبي والستاندات, 

بجهة محافظة الجيزة 22 ش مصر والسودان المدبح المنيب الجيزه

1178 - فاطمه علي زينهم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20488 ورقم قيد 115858    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 38ش فاروق 

السيوطي من ش المصطفي المنيب الجيزه

1179 - ياسر عبد الجيد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20493 ورقم قيد 115860    محل رئيسى  عن زراعة وتوريد جميع نباتات الزينه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية الصليبة كوبري ابو لبدة بجوار مسجد الصادق المين م منشاة القناطر الجيزه

1180 - محمود عبد الجيد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20495 ورقم قيد 115861    محل رئيسى  عن زراعة وتوريد جميع نباتات الزينه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية الصليبة بجوار مسجد التونسي م منشاة القناطر الجيزه

1181 - محمد عبد الجيد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20497 ورقم قيد 115862    محل رئيسى  عن زراعة وتوريد جميع نباتات الزينه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية الصلية كوبري ابو لبدة بجوار مسجد التونسي م منشأة القناطر الجيزه

1182 - احمد عبد الجيد سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20499 ورقم قيد 115863    محل رئيسى  عن زراعة وتوريد جميع نباتات الزينه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية الصليبة كوبري ابو لبدة م منشأة القناطر الجيزه

1183 - محمد عبد الوهاب عبده احمد شرف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20501 ورقم قيد 115864    محل رئيسى  عن اعداد دورات وتنميه الموارد البشريه فيماعدا المن 

والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص الزمه, بجهة محافظة الجيزة رقم 20 ش الجهاد من ش لبنان 

شقه 2 العجوزه

1184 - أيه كمال عبود منصور الخولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20503 ورقم قيد 115867    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهورية م اوسيم الجيزه

1185 - ابراهيم حسن ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20506 ورقم قيد 115868    محل رئيسى  عن بيع وتشكيل المفاتيح, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش الصحابة 

من الملكه العشرين فيصل

1186 - عدليه حسن علي محمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20507 ورقم قيد 115869    محل رئيسى  عن تحضير وبيع تيك واي سندوتشات كبده وسجق, بجهة محافظة 

الجيزة 38 برج الجيزي الداري ربيع الجيزي محل رقم 7 الجيزه

1187 - منار ثروت احمد محمد زهره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20508 ورقم قيد 115870    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش برطس العمومي برطس 

اوسيم الجيزه

1188 - سعد رجب محمد امام البرق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20511 ورقم قيد 115871    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ الشعراوي كفر 

غطاطي فيصل الجيزه

1189 - نسمه مجدي حسين علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20513 ورقم قيد 115872    محل رئيسى  عن سنتر ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش العروبه 

الهرم الجيزه
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1190 - ياسر عزت عبد الخالق الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20514 ورقم قيد 115873    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد المفروشات, بجهة محافظة الجيزة 3ش 

سعد امام الطالبيه الهرم

1191 - عبد الرحمن احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20515 ورقم قيد 115874    محل رئيسى  عن بيع ملبس رجالي, بجهة محافظة الجيزة 87 ش السودان الدقي

1192 - ايمن الزمزمي محمود عبد الخير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20516 ورقم قيد 115875    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 101 ش خاتم 

المرسلين عمرانيه

1193 - بهاء الدين مجدي صالح مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20517 ورقم قيد 115877    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل لتوصيل الحيوانات الليفة لدي الغير, 

بجهة محافظة الجيزة 1 ش الجامع الجلثمة م منشأة القناطر الجيزه

1194 - مريم فنجرى مرزوق جريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20518 ورقم قيد 115878    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة ش الشرقاوى - 

الجيزة

1195 - صلح حسن عبد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20521 ورقم قيد 115879    محل رئيسى  عن مطعم تقديم المأكولت والمشروبات, بجهة محافظة الجيزة 2 

منطقة و حدائق الهرام الهرم الجيزه

1196 - عبد الرحمن محمود محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20523 ورقم قيد 115880    محل رئيسى  عن مقله, بجهة محافظة الجيزة 26 ط ش الضغط العالي هضبه 

الهرام الهرم الجيزه

1197 - ثريا محمد نادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20526 

ورقم قيد 115881    محل رئيسى  عن بيع مراتب ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة 1ش عمر بن الخطاب - 

كعبيش - الطوابق - فيصل - الجيزة

1198 - عبد الرحمن مدين عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20528 ورقم قيد 115882    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة ش الرحمن - 

الجيزة

1199 - علي مخيمر ابو زيد علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20532 ورقم قيد 115884    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 20 ش عز الدين عمر 

الهرم الجيزه

1200 - مصطفي عبد الفتاح خضري حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20535 ورقم قيد 115885    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 29 ش جاردينا 

حدائق الهرام الهرم

1201 - باسم عادل السعيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20536 ورقم قيد 115886    محل رئيسى  عن تسويق الكتروني / فيماعدا المن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الجيزة 157 6 ش ب حدائق الهرام الهرم الجيزه

1202 - رضا علي علي فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20541 

ورقم قيد 115887    محل رئيسى  عن تجاره الجهزه الكهربائيه والدوات المنزليه, بجهة محافظة الجيزة ش 

مبروك ابو بكر تقسيم مدكور كفر الجبل العمرانيه الجيزه
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1203 - لبني عبد العزيز احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20542 ورقم قيد 115888    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش ابو بكر الصديق من 

الصفطاوي الجيزه

1204 - عبد الرحمن سالم متولي صديق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20543 ورقم قيد 115889    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 عمارات 

البترول ناصيه ش طلعت حرب المهندسين

1205 - اسامه محمد هواف عبد العظيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20545 ورقم قيد 115890    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 7 شارع 

عبدا البحار متفرع من شارع ضياء الهرم الجيزه

1206 - اسلم عبد المطلب عبد المطلب عبد الواحد دعبس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 20546 ورقم قيد 115891    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة 

الجيزة 16 ش سيد مشرف ارض اللواء الجيزه

1207 - محمد رمضان عبد المنعم خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20548 ورقم قيد 115892    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش 

الجامعه الجيزه

1208 - احمد قدري عبد القادر موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20550 ورقم قيد 115893    محل رئيسى  عن   مقاولت واستثمارات عقاريه, بجهة محافظة الجيزة 6 ش 

السلم من ش الهرم الجيزه

1209 - بسمه محمود يوسف جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20561 ورقم قيد 115894    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة وحده 17 الول فوق 

الرضي مركز المدينه التجاري  ح4 مج 1 امام النيابه الداريه الجيزه

1210 - مينا حشمت منير جرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20568 ورقم قيد 115895    محل رئيسى  عن ورشة براويز وتبلوهات, بجهة محافظة الجيزة 20 ش الكوثر 

متفرع من ش محمود مرسي امبابة

1211 - عماد حمدي عبد الخالق فهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20569 ورقم قيد 115896    محل رئيسى  عن تسمين وتربية المواشي, بجهة محافظة الجيزة طريق كفر 

حجازي العمومي بجوار المدرسة البتدائية منشاة القناطر الجيزه

1212 - احمد عبد الحميد مرشدي عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20572 ورقم قيد 115898    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة 

الجيزة القطا ش جسر النيل م منشأة القناطر الجيزه

1213 - سعاد محمد حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20573 

ورقم قيد 115899    محل رئيسى  عن تربيه دواجن, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب مطلع الثوره منشاه القناطر 

الجيزه

1214 - محمد امين اسماعيل محمد عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 20576 ورقم قيد 115901    محل رئيسى  عن مكتب سيارات رحلت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

جوده صالح ترعة السواحل امبابه الجيزه

1215 - علء وائل بشير عبد الواجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20579 ورقم قيد 115902    محل رئيسى  عن بيع وصيانة واكسسوارات الموبيلت, بجهة محافظة الجيزة 

الرهاوي الشارع العمومي - منشاة القناطر -الجيزه
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1216 - السيد محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20586 

ورقم قيد 115903    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة ش العهد الجديد - الكونيسه - 

العمرانيه - الجيزة

1217 - ايهاب صلح زكريا هرمينا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20589 ورقم قيد 115905    محل رئيسى  عن  بيع منظفات صناعيه, بجهة محافظة الجيزة 53 ش رؤوف 

صادق من ش التوحيد البصراوي امبابه الجيزه

1218 - احمد عزت جابري محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20590 ورقم قيد 115906    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة شارع النادي الرياضي 

المنوات مركز أبو النمرس الجيزه

1219 - هشام محمد بيومى شندى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20592 ورقم قيد 115907    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 24ش سليمان الفارس 

- ارض اللواء - ب الدكرور - الجيزة

1220 - محمود محمد ابراهيم ابراهيم ابو حمده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 20593 ورقم قيد 115908    محل رئيسى  عن تربية دواجن تسمين, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب 

محطة ابو غالب منشاة القناطر

1221 - احمد ابراهيم حميده ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20594 ورقم قيد 115909    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة الجيزة 198 د شارع 

جاردينيا حدائق الهرام الهرم الجيزه

1222 - علي ابراهيم كامل سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20595 ورقم قيد 115910    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

26 ش محمد عبد الرحمن من ش سمير شاكر ساقية مكي الجيزه

1223 - حماده صابر خليفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20596 ورقم قيد 115911    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 111 ش الحفرية 

الرئيسي الجيزه

1224 - مني علي صالح عرفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20600 

ورقم قيد 115913    محل رئيسى  عن ماكولت ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة 9 ش ابو المعاطي متفرع من 

عثمان محرم العمرانيه

1225 - محمد احمد عبد العظيم فرج علي ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 20601 ورقم قيد 115914    محل رئيسى  عن تصنيع عبايات جاهزة, بجهة محافظة الجيزة شارع 

بهلول بجوار مسجد بهلول مركز كرداسة الجيزه

1226 - محمد المير نور الدين السنوسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20602 ورقم قيد 115915    محل رئيسى  عن مقاولت اعمال متكامله وتشطيبات وتوريدات 

ومستلزماتها, بجهة محافظة الجيزة 10 ش العدل من ش ابو بكر الصديق وراق الحضر

1227 - محمد عبد الجيد محمد احمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 20604 ورقم قيد 115917    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة ام 

دينار بجوار الوحدة الصحية م منشأة القناطر الجيزه

1228 - عادل امام عيسي حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20607 ورقم قيد 115918    محل رئيسى  عن       تسويق عقاري وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

119 ش كورنيش النيل وراق  الحضر
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1229 - احمد محمد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20619 

ورقم قيد 115919    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 98 ش التربية والتعليم 

من ش العمدة العمرانية الجيزه

1230 - ايهاب علي عباس علي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20621 

ورقم قيد 115920    محل رئيسى  عن مطعم تقديم المأكولت والمشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة 

الجيزة 1 ش جلل من ش اللبيني فيصل الهرم الجيزه

1231 - فايزه احمد احمد خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20622 ورقم قيد 115921    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة 14 ش داير الناحية بجوار مسجد 

شعبان بدوي الجيزه

1232 - احمد فهمى سيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20623 ورقم قيد 115922    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه, بجهة محافظة الجيزة 4ش محمد متولى 

الشعراوى من شارع العمده - فيصل - الجيزة

1233 - شيرين الشمندي احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20624 ورقم قيد 115923    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 6 ش العربي جسر الحوشه من ش ميدان الساعه طالبية فيصل

1234 - مريم لوزي منصور بشاره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20625 ورقم قيد 115924    محل رئيسى  عن صيانة واصلح الثلجات والغسالت, بجهة محافظة الجيزة 12 

ش حسين راضي من ش ترعة الزمر عمرانية غربية الجيزه

1235 - اسلم عبد الله محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20626 ورقم قيد 115925    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة الطالبيه - الهرم - الجيزة

1236 - علء ابو الوفا احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

20627 ورقم قيد 115926    محل رئيسى  عن نقل وتوريدات ومقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة الجيزة 

ش جمال عبد الناصر - ناهيا - بولق الدكرور - الجيزة

1237 - عيد حسين حامد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20634 

ورقم قيد 115928    محل رئيسى  عن   تصنيع الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 1 ش حلمي عمران العروبه 

الطالبيه الهرم الجيزه

1238 - بدر احمد بدر حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 20635 

ورقم قيد 115929    محل رئيسى  عن محل اقمشه ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة الشارع الجديد - الجيزة

1239 - عبد ا عماد الدين مطاوع محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 20636 ورقم قيد 115930    محل رئيسى  عن مصور فوتوغرافيا, بجهة محافظة الجيزة 2شارع سعد 

حبيب من محمد حسن المنيره - امبابه
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فروع الفراد

1 - عبد المنعم فارس عبد النعيم عيسوي  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   17854 ورقم قيد   70312  محل 

فرعى  عن تعديل ليصبح / مصنع تخريز بلستيك  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان ش السلم 

من عثمان احمد عثمان الكونيسة

2 - امير السيد محمد جاد  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   17766 ورقم قيد   89144  محل فرعى  عن 

ورشة بلستيك  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/7 شارع محمد جابر من ش جمال عبد الناصر من ش 

الكيلني امبابة

3 - محمد علي سيد ابراهيم  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   17828 ورقم قيد   114638  محل فرعى  

عن  قطع غيار سيارات و قطع غيار موتوسيكلت  بجهة محافظة الجيزة بناء علي شهاده غرفه الجيزه برقم 20522 

تم افتتاح فرع كائن ) بمحل 327 امتداد المنطقه الصناعيه _ السادس من اكتوبر (

4 - محمد علي سيد ابراهيم  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   17828 ورقم قيد   114638  محل فرعى  

عن  قطع غيار سيارات و قطع غيار موتوسيكلت  بجهة محافظة المنيا تم تعديل موقع الرئيسي بجعله ارض المحلج 

من شارع بورسعيد )بملك/ مصطفي علي سيد(

5 - احمد حسين على سليمان  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   17948 ورقم قيد   21496  محل فرعى  

عن مصنع ملبس  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/2 حارة سيد الحداد محمود عبد الواحد من ش جمال عبد 

الناصر الوراق

6 - عبدا زياده محمد زياده  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   17990 ورقم قيد   59186  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/8 ش صلح الدين الخولي من عمرو بن العاص المطبعة فيصل

7 - سيد عادل السيد عبدا  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   17971 ورقم قيد   114707  محل فرعى  عن 

بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدويه  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 41 محل رقم 2

8 - سيد عادل السيد عبدا  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   17971 ورقم قيد   114707  محل فرعى  عن 

بيع مستحضرات تجميل فيما عدا الدويه  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / محل رقم 5 بالدور الرضي 

مبني المركز التجاري فرست مول 1 ش الهرم كفر طهرمس

9 - تامر الراعي السيد عرفه  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   18112 ورقم قيد   112320  محل فرعى  

عن اداره مطاعم  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/15 ش جامعة الدول العربية المهندسين

10 - تامر الراعي السيد عرفه  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   18116 ورقم قيد   112320  محل فرعى  

عن اداره مطاعم  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع ب العنوان/29 ش جامعة الدول العربية المهندسين

11 - تامر الراعي السيد عرفه  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   18110 ورقم قيد   112320  محل فرعى  

عن اداره مطاعم  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش جامعة الدول العربية المهندسين

12 - تامر الراعي السيد عرفه  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   18114 ورقم قيد   112320  محل فرعى  

عن اداره مطاعم  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/16 ش جامعة الدول العربية المهندسين

13 - خلف سيد علي عبد الحميد  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   18190 ورقم قيد   96864  محل فرعى  

عن بقالة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/شارع كورنيش النيل سقيل مركز اوسيم

14 - حاتم محمود امين  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   18343 ورقم قيد   80109  محل فرعى  عن 

الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية و تجارة الجهزة الكهربائية و اللكترونية و الملبس و الحذية و الشنط  

دون توريدات الكمبيوتر ومستلزماتة.  بجهة محافظة الجيزة رقم G 215 بالملحق 4 مول العرب

15 - وائل ابراهيم عبدالكافى حسن  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   18471 ورقم قيد   64716  محل 

فرعى  عن تجارة موااد غذائية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش الميزان الحوامدية

16 - مياده محى الدين سليم  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   18490 ورقم قيد   97308  محل فرعى  عن 

بيع اكسسوار حريمي و ميك اب  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/336 ش النصر ارض الجمعية امبابة

17 - فرحات ثابت عبد الجواد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   18636 ورقم قيد   115003  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/محل بيع جلود احذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/55 شارع 102 جسر المنوات 

الحوامدية

Page 98 of 212 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

18 - مصطفى عبد ا محمد عبد ا  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   18811 ورقم قيد   33285  محل 

فرعى  عن حذف الستيراد  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/مجمع المل مبني رقم 2 الدور 2 محل رقم 18

السادس من اكتوبر

19 - مصطفى عبد ا محمد عبد ا  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   18809 ورقم قيد   33285  محل 

فرعى  عن حذف الستيراد  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/مجمع المل مبني رقم 9 الدور 2 محل رقم 22 

السادس من اكتوبر

20 - هند فتحي احمد محمد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   18839 ورقم قيد   52524  محل فرعى  عن 

ادوات منزلية كهربائية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش الوحدة الصحية طناش الوراق

21 - محمد سيد فاضل عبدالحافظ  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   18801 ورقم قيد   83152  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/خدمة سيارات وتغيير زيوت وغسيل سيارت وصيانات سريعة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 

بالعنوان/1 شارع الشيخ المريوطية بجوار معرض سيارات ابو حتة الهرم

22 - جمال سيد عادل سيد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   18883 ورقم قيد   97437  محل فرعى  عن 

مكتب توريدات مواد غذائية جمله و قطاعي  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/33 شارع عبد الونيس من 

المطبعة فيصل

23 - شيماء احمد عبدالباقى محمد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   18833 ورقم قيد   98524  محل فرعى  

عن صيدلية بيطريه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش الوحدة الصحية طناش الوراق بنشاط مصنع 

بلستيك

24 - علم رمضان علم احمد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   18765 ورقم قيد   114900  محل فرعى  

عن مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش عدوي سليم العمرانية

25 - طه سيد حسن عبد الحليم  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   19136 ورقم قيد   112790  محل فرعى  

عن   ورشه نجاره موبيليا  بجهة محافظة الجيزة ش كمال عثمان امام بنزينه توتال العمرانيه - الجيزة

26 - محمد عبدالمجيد احمد  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   19260 ورقم قيد   74305  محل فرعى  عن 

تصدير ملبس جاهزة دون الزى العسكرى  بجهة محافظة الجيزة ش الشيخ الجديد - كرداسه - مركز كرداسه

27 - خالد احمد محمد محمد الديب  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   19404 ورقم قيد   92381  محل 

فرعى  عن تصنيع اخشاب و اثاث بكافة انواعها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/معرض بمول انفينت 

ميدان فودافون السادس من اكتوبر

28 - دعاء عاطف احمد عبدالمنعم  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   19349 ورقم قيد   94718  محل 

فرعى  عن مطعم اسماك  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش كورنيش النيل بجوار بندق وراق الحضر 

الوراق

29 - ابراهيم مصطفى عدلي مهنى  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   19300 ورقم قيد   107125  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط محل جزارة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش سيد عبد الرحيم ناصية ش جمال 

عبد الناصر ترسا

30 - سماح شعبان امام محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   19307 ورقم قيد   108220  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/28 ش المعتصم بال صفط اللبن بولق الدكرور

31 - عبدالمقصود السيد عبدالمقصود محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   19285 ورقم قيد   115289  

محل فرعى  عن مشغولت سلكيه والستيراد والتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 

طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(  بجهة محافظة القليوبية 

الخرقانيه-ملك/عبدالمقصود السيد عبد المقصود

32 - عبدالمقصود السيد عبدالمقصود محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   19285 ورقم قيد   115289  

محل فرعى  عن مشغولت سلكيه والستيراد والتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 

طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(  بجهة محافظة الجيزة 5 شارع 

عمران بين السريات -  ملك/ اكرم عبدالمنجى ميهوب

33 - احمد محمد صبحي محمد المهدي  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   19471 ورقم قيد   93033  محل 

فرعى  عن مصنع الخشاب و الموبيليات  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان  ش مسجد رفاعي 

هيكل برطس م اوسيم
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34 - شيماء محمد سليمان شاهين  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   19426 ورقم قيد   102889  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش عمر بن عبد العزيز بجوار المشتل البراجيل م 

اوسيم

35 - رمضان احمد السيد شعبان  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   19424 ورقم قيد   109405  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط /تجارة الخضار والفاكهة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/وردان ش السوق بجوار 

مكتب البريد

36 - عبداللطيف احمد الصاوي السيد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   19480 ورقم قيد   115368  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط إلى / بيع اجهزة رياضية ولوازمها  بجهة محافظة السكندرية تم تعديل العنوان إلى 2 شارع 

استامبول - قسم

37 - عبداللطيف احمد الصاوي السيد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   19480 ورقم قيد   115368  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط إلى / بيع اجهزة رياضية ولوازمها  بجهة محافظة الجيزة 17 شارع لبنان _ المهندسين

38 - مصطفى محمد سعيد عبدالمجيد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   19541 ورقم قيد   70079  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزة .  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / 4أ ش جهينه الدقي

39 - أحمد خميس خليل ابراهيم  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   19630 ورقم قيد   109347  محل فرعى  

عن بيع وتجارة الملبس الجاهزة والمفروشات والدوات المنزلية وأجهزة المحمول و الجهزة الكهربائية ولعب 

الطفال والسلع المعمرة عدا الكمبيوتر والنترنت ومستلزماتها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/43 ش 

استوديو مصر المريوطية الهرم

40 - عمرو صلح يوسف منصور  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   19806 ورقم قيد   70147  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزه دون الزي العسكري  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/27 ش عبد الحميد 

عيسي الشارع السياحي كرداسة

41 - اصبح صيدليه د محمد الحينى  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   20010 ورقم قيد   248  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل 1,2,3,51 منطقة الخدمات قطعة 1 مركز علي الدين 

التجاري الحي الثاني المجاورة الثالثة

42 - رحاب ماهر طه حجازي  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   20013 ورقم قيد   93629  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ بيع ملبس جاهزة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش سلمه الشاعر كرداسه

43 - عماد سعيد السيد علي عقده  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   20138 ورقم قيد   115639  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط/مكتب ادارة وتوريد مواد محجرية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/بني سلمة 

غرب الرياح الناصري مركز منشأة القناطر

44 - عمرو رمضان محمد عفيفى السبكى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   20074 ورقم قيد   115647  

محل فرعى  عن مكتب رحلت و نقل عمال)داخل جمهوريه مصرالعربيه()بعد الحصول على التراخيص الازمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(  بجهة محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بناحية بنى سلمه - بجوار المدرسة 

القديمة - م منشاة القناطر بغرض مكتب رحلت و نقل عمال

45 - عمرو رمضان محمد عفيفى السبكى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   20074 ورقم قيد   115647  

محل فرعى  عن مكتب رحلت و نقل عمال)داخل جمهوريه مصرالعربيه()بعد الحصول على التراخيص الازمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(  بجهة محافظة المنوفية الطرانة بملك/ايهاب كمال جاد

46 - معتز محمد الصغير ابو المجد محمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   20129 ورقم قيد   115671  

محل فرعى  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة الجيزة 178ج هضبه الهرام -الهرم -ملك/  عبدالرحمن محمد بدوى 

عبدالمنعم

47 - معتز محمد الصغير ابو المجد محمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   20129 ورقم قيد   115671  

محل فرعى  عن صيدليه عامه  بجهة محافظة سوهاج رقم 80 شارع المدارس ملك احمد حلمي حميره

48 - اشرف سعيد عبد العال البدوي  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   20289 ورقم قيد   38277  محل 

فرعى  عن تصنيع و  تجميع انظمة مضخات الحريق و المياه و الصرف الصحي بسعات مختلفه  بجهة محافظة الجيزة 

الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان ق 118 المنطقة الصناعية مخازن الشباب 6 اكتوبر

Page 100 of 212 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

49 - عبير فرج منصور جمعان  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   20310 ورقم قيد   60244  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 10 ش ناصر الثوره بين الهرم 

وفيصل الجيزه

50 - خلود سيد عبد الصادق حسين  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   20304 ورقم قيد   100998  محل 

فرعى  عن محل كشري  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/4 ش اللبيني الهرم

51 - احمد عبد المقصود عبد المقصود عبد الجواد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20335 ورقم قيد   

82488  محل فرعى  عن تصنيع ملبس جاهزة دون الزى العسكري  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي 15 ش الهواري من القوميه العربيه ارض الحداد امبابه الجيزه

52 - صلح عبدالرحيم احمد الحداد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20370 ورقم قيد   92759  محل 

فرعى  عن جزارة لحوم سودانية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/22 ش علي بن ابي طالب التعاون الهرم

53 - احمد شاذلي سيف الدين محمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20354 ورقم قيد   94081  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 14 بلوك 40 مدينة العمال امبابة

54 - اميرة ابراهيم علي متولي  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20323 ورقم قيد   97314  محل فرعى  

عن مكتب لدارة عيادات تجميل وتجارة زيوت طبيعية  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان التالي / 7 ش 

المشروع - القصر - امبابة 0 بنشاط / مكتب مقولت عمومية 0 براس مال / عشرون الف

55 - حماده علي سيد عبدالمقصود  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20375 ورقم قيد   99530  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط محل عطارة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/43 شارع زغلول من نزلة السيسي 

العمرانية

56 - بسمة محمود عبد العزيز احمد  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20403 ورقم قيد   109701  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط ادوات منزلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش المعهد الديني صفط اللبن بولق 

الدكرور

57 - هانى احمد على السيد عبدالحليم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20365 ورقم قيد   115786  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط / بيع تجزئه بمتاجر غير متخصصه للغذيه والمشروبات والتبغ  بجهة محافظة القاهرة 5 

محمود ثروت

58 - هانى احمد على السيد عبدالحليم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   20365 ورقم قيد   115786  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط / بيع تجزئه بمتاجر غير متخصصه للغذيه والمشروبات والتبغ  بجهة محافظة الجيزة 8 

محل 1 ش الدكتور المحروقى ناصيه ش ابوالكرامات

59 - يوسف احمد يوسف عبدالحليم  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   20638 ورقم قيد   8452  محل فرعى  

عن اضافه مطعم مشويات  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان مول الهرام البوابه الثانيه بجوار 

النادي هضبه الهرام الهرم بنشاط مطعم مشويات

60 - عبد ا فاروق عبد ا السيد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   20617 ورقم قيد   47503  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط ورشة تصنيع معدات مخابز  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/برك الخيام كرداسة

61 - احمد مصطفى السيد محمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   20552 ورقم قيد   50845  محل فرعى  

عن توريد مواد دعايه و اعلن  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش ابو تمام المطبعة فيصل

62 - احمد رجب بيومى محمد شحاته  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   20612 ورقم قيد   70788  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 12 و 4 و5 بالدور الرضي سنتر اللؤلؤة 

الحي الول مجاورة 2 الشيخ زايد

63 - طاهر وحيد كمال مهدي  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   20539 ورقم قيد   88686  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزة )دون الزي العسكري(  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش حلمي عبد اللطيف ابو 

زيد العشرين فيصل

64 - طاهر وحيد كمال مهدي  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   20560 ورقم قيد   88686  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزة )دون الزي العسكري(  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 9 ش الهرم ناصية سهل 

حمزة الهرم
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65 - محمد زكري محمد رزق  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   20557 ورقم قيد   104931  محل فرعى  

عن اضافة نشاط تجارة مواد غذائية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ناصية ش المريوطية مع التخطيط 

الكوم الخضر العمرانية
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قيود الشركات

1 - شريف صابر ابراهيم عباس و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    17655 ورقم قيد  114552    مركز عام  عن اقامة و تشغيل مركز خدمة و صيانة السيارات و بيع 

و تجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة الجيزة طريق المنصورية الشرقية كفر الجبل عمرانية

2 - سلمة عبدالوهاب عبدالرازق المصري و شركاه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    17780 ورقم قيد  114618    مركز عام  عن توريدات و مقاولت عامة  

بجهة محافظة الجيزة برج النيل ش عاطف السادات منشاة القناطر

3 - حجاج قرني عويس و شريكه محمود راضي علي حسين شركة  رأس مالها 6,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    17967 ورقم قيد  114705    مركز عام  عن ورشة تصنيع ملبس جاهزة 

دون الزي العسكري  بجهة محافظة الجيزة 1حارة محمد سعيد المام علي المسابك - الوراق

4 - محمد رمضان غازي و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

18001 ورقم قيد  114723    مركز عام  عن بيع العاديات والسلع السياحية )بازار(  بجهة محافظة الجيزة 6

بناحية كفر الجبل -طريق المنصورية الغربي - الهرم

5 - مروه حسين محمد شحاته وشريكها شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    18125 ورقم قيد  114784    مركز عام  عن التوكيلت التجاريه  بجهة محافظة الجيزة الدور الول 

بعد الرضى بالعقار رقم 7 بحوض الشرافيه - زمام بشتيل - من شارع المطحن - قسم امبابه - محافظة الجيزة

6 - محمد عبدالمنعم وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

18185 ورقم قيد  114815    مركز عام  عن توريدات عمومية  بجهة محافظة الجيزة كائن بالعقار رقم 47

ش السكة الحديد من ام المصريين الدور الرابع يسار المصعد

7 - صفوت اسحق نسيم جرجس وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    18221 ورقم قيد  114828    مركز عام  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه ونقل عمال 

ورحلت داخليه  بجهة محافظة الجيزة 1ش خالد ضيف ا - المريوطيه - الهرم - الجيزة

8 - عبد الرحمن عبد التواب حسن وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    18315 ورقم قيد  114865    مركز عام  عن تصميم وتوزيع وتسويق الملبس وجميع 

المنتجات المسموح بها قانونا والتوكيلت التجاريه والعمل في المجالت التي تخدم هذا النشاط  بجهة محافظة 

الجيزة طريق مصر اسيوط  السريع الزراعي البدرشين الجيزه

9 - ابراهيم معوض ابراهيم و شريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    18329 ورقم قيد  114871    مركز عام  عن تسويق عقاري  بجهة محافظة الجيزة 14ش علي 

شعبان من ش جلل كفر نصار الهرم

10 - محمود عبدا سليمان و شركاه شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

18339 ورقم قيد  114879    مركز عام  عن نقل و جمع و تدوير المخلفات و هالك انتاج المصانع و 

المخلفات الزراعية )اللينة و السائلة و الصلبة والخطرة( و التخلص المن من المخلفات الصلبة و الخطرة و 

السائلة و تحويل المخلفات الزراعية الي سماد او اعلف وادارة المصانع  بجهة محافظة الجيزة 27ش مسجد 

المدينة المنورة من ش الشهبد احمد حمدي فيصل

11 - محمد مصلح حسن و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

18411 ورقم قيد  114917    مركز عام  عن مطعم عام  بجهة محافظة الجيزة محل تجاري رقم 1 يمين 

المدخل بالعقار الكائن /12ش ابو بكر الصديق ترعه الوقاف سابقا شارع الملك فيصل قسم الهرم بناحية كفر 

نصار

12 - محمود محمد نصر و شريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

18433 ورقم قيد  114930    مركز عام  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و دون مواد 

الدعاية و العلن وتوريد العمالة  بجهة محافظة الجيزة 8ش محمد عبدالحميد وراق الحضر الوراق

13 - محمد ابو بكر و شريكاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

18723 ورقم قيد  115050    مركز عام  عن ادارة المشروعات الفندقية و الرحلت الترفيهيه الداخليه دون 

القيام بأعمال السياحه  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 73 بالعقار 2 ش الفواكهه المهندسين
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14 - ابراهيم المام العيوطي و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    18828 ورقم قيد  115093    مركز عام  عن مطعم وجبات سريعة  بجهة محافظة الجيزة المحل 

الكائن بالدور الرضي و الدور الول بالعقار رقم 46 شارع ثروت امام كلية التجارة جامعه القاهرة قسم الدقي

15 - عبدالحميد محمد ابراهيم و شريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    18856 ورقم قيد  115107    مركز عام  عن توريد شتلت النخيل  بجهة محافظة الجيزة المكتب 

الكائن بالوحدة رقم 34 بالدور الخامس بعد الرضي بالعقار رقم 25 شارع استديو الهرام الهرم

16 - اسلم حسين احمد و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

18884 ورقم قيد  115119    مركز عام  عن القيام بتوريد السلع الغذائية و الحبوب و العلفة  بجهة محافظة 

الجيزة شارع طريق البراجيل حوض الرزقة الزيدية اوسيم

17 - كرم عبد الحميد محمد احمد عثمان وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    19021 ورقم قيد  115177    مركز عام  عن   التجاره العامه والتوريدات 

العموميه  بجهة محافظة الجيزة شقه 8 عماره رقم 25 الحي السادس 6 اكتوبر الجيزه

18 - محمد مجدي محمد رافت وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    19116 ورقم قيد  115215    مركز عام  عن التوريدات واعمال المقاولت العموميه والتوريدات 

الهندسيه الخاصه بالمقاولت والبناء  بجهة محافظة الجيزة 11 ش المعهد الديني بولق الدكرور الجيزه

19 - حسني حسن محمد بيومي و شركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    19205 ورقم قيد  115250    مركز عام  عن تجارة و توريد الحديد والسمنت و الخرسانة الجاهزة  

بجهة محافظة الجيزة قطعة ارض رقم 1 / 15 أ منطقة الخدمات صحراء الهرام الهرم

20 - مفتاح جمعه سعيد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

19310 ورقم قيد  115296    مركز عام  عن تصدير وتجارة وتوريدات المواد الغذائية  بجهة محافظة الجيزة 

رقم 5أ ش60 شقة 6 الدور الثالث حدائق الهرام القديمة خلف فندق الميريديان الهرم

21 - حماده عزت حامد وشريكته شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

19331 ورقم قيد  115305    مركز عام  عن تصنيع وتوريد وتصدير الملبس الجاهزة  بجهة محافظة 

الجيزة 3شارع حمزه بن عبد المطلب - بولق الدكرور - الجيزة

22 - عادل سمير فتوح وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

19369 ورقم قيد  115321    مركز عام  عن تشغيل و تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير وتجاره 

وتوزيع مستحضرات التجميل وتوكيلت تجاريه  بجهة محافظة الجيزة 12شارع احمد رمضان من شارع خاتم 

المرسلين العمرانيه - الجيزة

23 - محمد مجاهد مهلهل احمد وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    19504 ورقم قيد  115378    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و تشطيبات متكاملة و تصميم 

ديكورات حديثة  بجهة محافظة الجيزة 9ش الياسمين قطعه 1880 الدور الول الحي الرابع المجاورة الثامنة

24 - احمد حسن عواد و شريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

19532 ورقم قيد  115391    مركز عام  عن رحلت داخلية  بجهة محافظة الجيزة 339ش فيصل الهرم

25 - عماد فتحي محمود عبدالمقصود و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    19545 ورقم قيد  115397    مركز عام  عن بيع الملبس الرياضية  بجهة محافظة الجيزة 

كرداسة 18 ش السوق الجديد مركز كرداسة

26 - البلسي و شركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    19558 

ورقم قيد  115403    مركز عام  عن توريدات عمومية و توريدات المواد الغذائية بكافة انواعها و اشكالها 

تجزئة و جملة و التعبئة و التغليف و الدوات المنزلية  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 18 الدور الول فوق 

الميزان بالعقار رقم 24 منطقة م هضبة الهرام

27 - محمود محمد سعد الجلد و شريكيه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    19600 ورقم قيد  115417    مركز عام  عن استشارات هندسية و ادارة المشروعات  بجهة محافظة 

الجيزة 19ش جمال نظير قسم الهرم
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28 - اشرف ابو الحمايد ابو بكر و شريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    19670 ورقم قيد  115451    مركز عام  عن توريدات عموميه )ورق وادوات كتابيه (  بجهة 

محافظة الجيزة 4ش البترول شقة رقم 18 بالدور السادس المهندسين العجوزة

29 - رضوان كرم وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

19691 ورقم قيد  115460    مركز عام  عن تجارة مواد غذائية والتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية  

بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 1 بالعقار رقم 30 شارع عمر بن الخطاب الصفطاوي عزبة العرب البراجيل 

اوسيم

30 - ابراهيم محمد ابراهيم و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    19731 ورقم قيد  115486    مركز عام  عن ادارة و استغلل محاجر و تسويق عقاري  بجهة 

محافظة الجيزة 6ش اجياد المريوطية فيصل

31 - شركة الوفاء للمقاولت والتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    19747 ورقم قيد  115494    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العموميه  

بجهة محافظة الجيزة 15أ شارع الغريب - متفرع من حسن الصبان - مدكور - فيصل - الهرم - الجيزة

32 - سيد محمد محمود محمد و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    19766 ورقم قيد  115508    مركز عام  عن  المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة و 

التطوير العقاري و التوريدات العمومية و انشطة البناء للسكان العائلي و الداري و التجاري و مقاولت اعمال 

الديكور و التشطيبات  بجهة محافظة الجيزة 27ش احمد عرابي الرئيسي -قسم العجوزة

33 - محمود السيد رزق وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

19886 ورقم قيد  115562    مركز عام  عن مقاولت كهربائية وتوريدات واعمال هندسيه  بجهة محافظة 

الجيزة كائن بالعقار رقم 13ش الشيمى متفرع من ش المستشفى الهرم - محافظه الجيزة

34 - حسام علي عبدالمعبود و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

19979 ورقم قيد  115610    محل رئيسى  عن تجارة القصدير و اعادة تدوير المخلفات اللكترونية  بجهة 

محافظة الجيزة المنوات مركز الجيزة

35 - بهاء الدين محمود مرسي احمد وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    20052 ورقم قيد  115637    مركز عام  عن مركز علج طبيعي  بجهة محافظة الجيزة شقه 

بالدور الول بعد الرضي برج اللؤلؤه ش العشرين فيصل

36 - رجب فرحات و شريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

20060 ورقم قيد  115642    مركز عام  عن مزارع للنتاج الحيواني و النباتي و التصدير  بجهة محافظة 

الجيزة 10ش هاشم مبروك تقسيم حسن فهيم الهرم

37 - منال عبدالعال محمود يوسف و شريكها شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    20091 ورقم قيد  115657    مركز عام  عن تجارة المواد الغذائية  بجهة محافظة الجيزة 7ش سيد 

رياض بجوار ادارة الكهرباء بشتيل اوسيم

38 - احمد محمد عبدالفتاح و شركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

20096 ورقم قيد  115659    مركز عام  عن ادارة مركب سياحي نزهة عامة )يخت(  بجهة محافظة الجيزة 

145ش النيل - مرسى حابي

39 - عمرو محمد عبد الفتاح وشركاه شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    20100 ورقم قيد  115661    مركز عام  عن الترميم والمقاولت العموميه  بجهة محافظة الجيزة 

رقم 18 ش محمد شفيق الدور الثاني شقه رقم 4 المهندسين الجيزه

40 - حسام حسين محمد السيد مصطفي وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    20167 ورقم قيد  115698    مركز عام  عن   التندات اليطاليه وديكورات المحلت الحديثه  

بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش يونس العربي جزيره محمد الوراق
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41 - مصطفى حسين و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

20226 ورقم قيد  115719    مركز عام  عن انشاء وادارة وتشغيل المدارس الخاصه واللغات والدوليه 

بجميع مراحلها من مرحلة التمهيدي الي المرحله الثانويه لحسابها ولحساب الغير والتدريب للمؤسسات التعليميه 

المختلفه فيما ل يتعدي التعليم الثانوي  بجهة محافظة الجيزة الدور الول بعد الرضي بالعقار 2ش عادل الدالي 

مع تقاطع ش اللبيني منشة البكاري قسم الهرم

42 - فيصل حسين محمد نصير وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    20257 ورقم قيد  115735    مركز عام  عن   مقاولت وتشطيبات وتوريدات عموميه  بجهة 

محافظة الجيزة 9 ش احمد امجد من  ش المنشيه الدور الرضي فيصل

43 - نبيل كامل جريس بولس وشريكه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

20260 ورقم قيد  115737    مركز عام  عن مقاولت عموميه واستصلح واستزراع اراضي واداره منافذ 

بيع  بجهة محافظة الجيزة 12 ش مسجد عباد الرحمن كونيسه عمرانيه الجيزه

44 - ايه طارق جلل خليل كحيلووشريكيها شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   2022-08-29 

برقم ايداع    20270 ورقم قيد  115744    مركز عام  عن  اداره محطات توزيع الموادالبتروليه  بجهة 

محافظة الجيزة 15مساكن كفر طهرمس ب الدكرور الجيزه

45 - احمد سامي محمود حسن وشريكته شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    20492 ورقم قيد  115859    مركز عام  عن اعمال البرمجه والحاسبات وتطبيقات الموبايل 

والكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة رقم 7 ش مصدق الدقي الجيزه

46 - الفاتح عدلي عبدا عبد الجليل وشركاؤه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    20571 ورقم قيد  115897    مركز عام  عن   مقاولت وتوريدات عموميه  بجهة محافظة 

الجيزة ابورواش الظهير الصحراوي  ك 28 كرداسه

47 - احمد رجب زكي محمد البهنساوي وشريكة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    20599 ورقم قيد  115912    مركز عام  عن توريد الدوية والمكملت و الخامات 

والمستلزمات ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدي الغيروخدمات التجارب المعملية - توريد وتوزيع المواد 

الخام لدوية مصنفة جدول وفقا للقانون  - تصنيع وتغليف المكملت الغذائية طبقا للقانون  بجهة محافظة الجيزة 

3 ش محمد محمود - الخرطة

فروع الشركات

1 - صلح عبد الرحمن سيد احمد عيد وشريكه   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    17806 ورقم قيد   

113017   فرعى  عن    تجاره وتوزيع المواد الغذائيه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/13 ش 

مصطفي كامل من شارع التل وراق العرب الوراق

2 - شركة محمد مراد رحيل وشركاه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    18743 ورقم قيد   80261   

فرعى  عن ادارة صيدليات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/136 شارع العروبة الطالبية حي الهرم
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 محو - شطب

1 - احمد محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8183 قيد فى 02-02-2008 برقم ايداع  1171 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

2 - محمد احمد محمد قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   11172 قيد فى 20-04-2008 برقم ايداع  4567 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

3 - محمد حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   47960 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع  2007 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

4 - ابراهيم مصطفي محمد كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   71660 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  8370 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

5 - الصاوي لتجاره الحذيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   71746 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع  17140 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

6 - سعيد عبدا سالم براك  تاجر فرد سبق قيده برقم   76358 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع  9015 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

7 - محمد على عبد الرحمن حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   84038 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع  

4596 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

8 - محمد جمال بندارى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92263 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع  4145 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

9 - ياسر محمد عبد اللطيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106268 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

225 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

10 - اسلم فوزي امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108666 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  5124 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

11 - مصطفى كمال الدين احمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5860 قيد فى 18-11-2007 برقم ايداع  

7133 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

12 - منى عبد الباقى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51977 قيد فى 04-08-2016 برقم ايداع  8330 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

13 - محمود عبد الرحيم خلف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55800 قيد فى 18-01-2017 برقم ايداع  

685 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

14 - مرفت صابر خلف خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   58382 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع  4789 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

15 - محمد احمد امين جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65082 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع  2092 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

16 - الدمراوي للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   1526 قيد فى 24-06-2007 برقم ايداع  

1559 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

17 - عبد ا سيد جاب ا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3212 قيد فى 16-08-2007 برقم ايداع  

3356 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

18 - عبد ا سيد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9037 قيد فى 24-02-2008 برقم ايداع  2133 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

19 - اصبح  مكتب البدوي للرحلت و نقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   10258 قيد فى 2008-03-26 

برقم ايداع  3519 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

20 - ثابت عارف عبد الغني عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   27615 قيد فى 26-08-2013 برقم ايداع  

6825 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

21 - هشام عبد الجليل عبد القادر عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30863 قيد فى 12-02-2014 برقم 

ايداع  1507 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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22 - محمود منصور محمود منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   50533 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع  

6059 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

23 - شادية نبيه مونس نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم   75076 قيد فى 21-04-2019 برقم ايداع  6391 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

24 - محمد عبدالنبى جادالرب فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75931 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع  

8080 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

25 - مصطفى بدر عبد الفتاح درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   82093 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع  

501 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

26 - سيد محمود سيد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86444 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع  9517 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

27 - امانى ربيع عبد ا سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104778 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  23996 

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

28 - محمود محمود علي الحليلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   107159 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

2099 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

29 - احمد محمد عبد المقصود بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27268 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع  

6730 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

30 - صفيه عبد الحكيم على جويد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29189 قيد فى 05-12-2013 برقم ايداع  

9526 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

31 - احمد ابراهيم حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36062 قيد فى 01-10-2014 برقم ايداع  10046 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

32 - ايمن محمد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   58208 قيد فى 30-04-2017 برقم ايداع  4530 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

33 - محمد السيد حسين مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62034 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع  11435 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

34 - علي عبد الناصر كمال عسران  تاجر فرد سبق قيده برقم   81987 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع  

273 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - حسن احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   88026 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع  12576 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

36 - اسماء كامل علي شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   88175 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  12890 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

37 - امان ا احمد ابو الحسن عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   100511 قيد فى 16-09-2021 برقم 

ايداع  16849 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

38 - محمود مختار جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27602 قيد فى 25-08-2013 برقم ايداع  6806 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

39 - عبير احمد حسين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30280 قيد فى 21-01-2014 برقم ايداع  635 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

40 - كريم مصطفى صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30992 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع  1724 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

41 - عميره للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   38345 قيد فى 11-01-2015 برقم ايداع  238 وفى تاريخ  

07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

42 - محمد سيد سعد عشماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   40817 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع  4025 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

43 - عايده محمد مطر المين  تاجر فرد سبق قيده برقم   45233 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع  10702 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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44 - عبد الحميد محمد خليل قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47021 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع  564 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

45 - احمد سعيد حنفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61324 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع  10159 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

46 - عماد سيد عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70762 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع  

15886 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

47 - محمد عاطف ابراهيم ابراهيم الرجوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   83605 قيد فى 27-02-2020 برقم 

ايداع  3740 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

48 - احمد محمد محمد الشحري  تاجر فرد سبق قيده برقم   90793 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع  

17982 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

49 - امير لويز بشري باسليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   106253 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  205 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

50 - سعيد محمود محمد شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   108759 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  

5300 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

51 - حمدى رزق احمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   22886 قيد فى 14-01-2013 برقم ايداع  447 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

52 - فريد شوقي ابو الحلقان صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   28935 قيد فى 27-11-2013 برقم ايداع  

9140 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

53 - ثروت ابراهيم عبدربه روبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31418 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع  

2467 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

54 - شعبان احمد عمران عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   48378 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع  

2651 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - عمرو نادي علي عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   82350 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع  

1111 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

56 - محمود حسن عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   85685 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع  8105 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

57 - عمرو حنفي محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94579 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  5931 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

58 - محمد عمر محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   107677 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  3184 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

59 - محمد سعيد رشاد المغازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   109527 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

6919 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

60 - الناصر عبد اللطيف خميس ياقوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   111166 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  

10285 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره

61 - معرض سيارات فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5727 قيد فى 14-11-2007 برقم ايداع  6087 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

62 - ربيع جمعه احمد صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   20201 قيد فى 01-03-2009 برقم ايداع  2187 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

63 - خالد محيى الدين محمد صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22082 قيد فى 13-12-2012 برقم ايداع  

1874 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - الريس للمفروشات  تاجر فرد سبق قيده برقم   29783 قيد فى 29-12-2013 برقم ايداع  10437 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

65 - احمد عبد الرحمن محمود البرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   46469 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع  

13525 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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66 - حسن حافظ احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   48766 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  3268 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة بموجب اعلم شرعي رقم 661 لسنة 

2022

67 - مصطفى حامد شحاته حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80206 قيد فى 14-11-2019 برقم ايداع  

16450 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

68 - احمد محمود احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   81511 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع  

18867 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

69 - محمد عبدالغفار عبدالحسيب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   83053 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع  

2569 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

70 - اسماء يونس عبد المنعم علي صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   85463 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

1245 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

71 - احمد عبد الرحمن عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم   91444 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

19281 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

72 - احمد عبد الوهاب غانم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   108879 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

5584 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

73 - فاطمة منازع توغان عبيدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   114038 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  

16437 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

74 - لبنى محمود احمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13023 قيد فى 10-06-2008 برقم ايداع  

6710 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

75 - امير احمد عبد الحليم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32456 قيد فى 23-04-2014 برقم ايداع  4111 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

76 - جميل عبد المجيد جميل عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   36184 قيد فى 13-10-2014 برقم ايداع  

10231 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

77 - صابر ابراهيم محمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59007 قيد فى 31-05-2017 برقم ايداع  

5852 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - راضيه اسماعيل عبد المقصود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   63648 قيد فى 19-12-2017 برقم 

ايداع  14417 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

79 - صباح خليل عبدا عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   67243 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  

6448 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

80 - امل السعودي عبد الرحمن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   104912 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

24256 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

81 - طلعت يعقوب متري روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   110227 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  

8376 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

82 - احمد عبد الله محمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم   114971 قيد فى 11-10-2003 برقم ايداع  

11031 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

83 - اسامه محمد عبد الخالق زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   7626 قيد فى 17-01-2008 برقم ايداع  550 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

84 - محمد محمد رشدى عبد المطلب ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27179 قيد فى 03-12-2019 برقم 

ايداع  17679 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

85 - احمد فرج السيد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62712 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع  12667 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - تامر فوزى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77447 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  11089 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

87 - مؤمن احمد عمر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89593 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  15649 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

Page 110 of 212 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

88 - عرفة خليفه عبدالمجيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   101929 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

18962 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة

89 - مني عرفات عبدالفتاح امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   105860 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

25858 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

90 - خليفه عروسي درويش علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   106207 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  

111 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

91 - احمد احمد عبد اللطيف جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20652 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع  2761 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

92 - احمد احمد عبد اللطيف جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20652 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع  2760 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة بموجب اعلم شرعي رقم 1266 لسنة 

2021

93 - سعد سيد سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   23685 قيد فى 13-02-2013 برقم ايداع  1532 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

94 - محمد احمد احمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم   27081 قيد فى 09-07-2013 برقم ايداع  6433 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

95 - صبحى دياب احمد محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28555 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع  

8564 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

96 - عكاشه عبد النبي محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   38430 قيد فى 13-01-2015 برقم ايداع  

360 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

97 - نايف نجيب عبد الحكم كيشار  تاجر فرد سبق قيده برقم   76511 قيد فى 27-06-2019 برقم ايداع  

9304 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

98 - محمد جمال النبوى ابراهيم جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   78528 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع  

13222 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

99 - محمد مصطفى هاشم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   84505 قيد فى 31-05-2020 برقم ايداع  5712 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

100 - ضياء الدين احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93500 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  

3734 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

101 - محمد عزيز خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96780 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع  10240 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

102 - احمد محمد رشاد عبد المقصود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   101925 قيد فى 11-10-2021 برقم 

ايداع  18958 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - سليم محمد رياض سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   103971 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

22541 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

104 - عمرو مسعد عبد السلم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   17823 قيد فى 30-11-2008 برقم ايداع  

12542 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

105 - خليل محمد محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18589 قيد فى 06-01-2008 برقم ايداع  161 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

106 - سميحه محمود عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   27205 قيد فى 18-07-2013 برقم ايداع  

6622 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

107 - نورا انور عبد المجيد خليل عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40386 قيد فى 01-04-2015 برقم ايداع  

3336 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

108 - وليد عبد الغني عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   60003 قيد فى 19-07-2017 برقم 

ايداع  7544 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

109 - احمد رضا حسين حسين نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   84698 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع  

6098 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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110 - محمد سيد محمد عبدا اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   93949 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع  

4720 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

111 - عماد يوسف حنا متري  تاجر فرد سبق قيده برقم   106061 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

26217 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

112 - شيماء محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107517 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  2849 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

113 - سامح عبد الجواد علي نحله  تاجر فرد سبق قيده برقم   108625 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

5044 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

114 - جرجس روفائيل فايز هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   113038 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  

14323 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

115 - صدام سعيد احمد علي فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   113123 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  

14495 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

116 - صيدلية مروة محمد احمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9443 قيد فى 05-03-2008 برقم 

ايداع  2589 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

117 - صيدلية مروة  تاجر فرد سبق قيده برقم   9443 قيد فى 19-02-2009 برقم ايداع  1847 وفى تاريخ  

16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

118 - مراجع عبد الهادى حمد مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   34054 قيد فى 01-07-2014 برقم ايداع  

6982 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

119 - علء احمد قرني حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   55242 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع  13580 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

120 - ايهاب ثابت بحيرة سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68129 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع  8166 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

121 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76959 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  

14021 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

122 - خالد يوسف عارف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   83807 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع  

4120 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

123 - كريم حسام الدين حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93416 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  

3572 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

124 - محمد عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   98197 قيد فى 13-07-2021 برقم 

ايداع  12523 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

125 - حسين عبدالحميد رضوان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105110 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

24609 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر.محو.لترك.التجاره

126 - هدي ذكي عبدالوهاب الصابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   110591 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  

9178 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

127 - وفاء هاشم عطيه كساب  تاجر فرد سبق قيده برقم   115101 قيد فى 29-08-1992 برقم ايداع  5744 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

128 - محمد نادي محمد عبد المحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   21598 قيد فى 15-04-2009 برقم ايداع  

3033 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

129 - محمود محمد محمد احمد علي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   58028 قيد فى 23-04-2017 برقم 

ايداع  4245 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

130 - عمرو مصطفى عبد الغني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63183 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع  

13521 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

131 - احمد اشرف صفوت ابونوير نور  تاجر فرد سبق قيده برقم   71322 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع  

16306 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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132 - سامح نان قديس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   72047 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع  169 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

133 - اشرف محمود عبد العزيز اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   73453 قيد فى 21-02-2019 برقم 

ايداع  3083 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

134 - توفيق ابو الفتوح توفيق ابو الفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   96198 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع  

9066 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

135 - اشرف سعد عبد المجيد درويش اللقاني  تاجر فرد سبق قيده برقم   109404 قيد فى 2022-03-14 

برقم ايداع  6668 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

136 - محمد العربى الطاهر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   115241 قيد فى 06-04-2011 برقم ايداع  

5008 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

137 - شعبان عبد ا ناصف عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   7928 قيد فى 24-01-2008 برقم ايداع  891 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

138 - تامر سيد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57729 قيد فى 10-04-2017 برقم ايداع  3802 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

139 - اسلم خالد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70060 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع  

12045 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

140 - محمد عبد الناصر احمد حامدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   101786 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

1000001 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

141 - سعيد محمد محمد ابو الدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم   113175 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع  

14601 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

142 - عمر عطية عوض اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   115077 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع  

18799 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

143 - تعديل السم ليصبح مكتب متعهد نقل عمال  علء رضا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   19739 قيد 

فى 14-02-2009 برقم ايداع  1603 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجارة

144 - وائل حمدى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   28388 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع  8300 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

145 - اشرف محمد على على  تاجر فرد سبق قيده برقم   36980 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع  11437 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

146 - طه ابراهيم عبد الحليم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   39547 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

23861 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو للغاء الفرع

147 - احمد محمد عسران محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   47657 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع  1520 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

148 - عبد ا محمد فوزي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55403 قيد فى 02-01-2017 برقم ايداع  42 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

149 - ابتسام عبد المعطى كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   67867 قيد فى 30-05-2018 برقم ايداع  7660 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

150 - محمد السيد خليفه عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77832 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  11850 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

151 - محمود احمد عبدالرحيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   98957 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  

13937 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

152 - هند عز الدين جلل صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   101043 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

17469 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

153 - اسماعيل محمد زيان ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   103371 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

21459 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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154 - عماد شحاته ابو اليزيد الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   104701 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

23856 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

155 - احمد صلح سعد عبد المعطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   108126 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  

4126 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

156 - صفاء كامل حسينى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   23042 قيد فى 20-01-2013 برقم ايداع  649 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

157 - فريد شافعي فريد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56764 قيد فى 28-02-2017 برقم ايداع  2225 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

158 - سناء عبد المنعم عبد الحميد فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   64886 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع  

1743 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

159 - سامي محمد امين جاد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   67519 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع  

6984 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

160 - محمد عبدالحكيم على حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   70457 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع  

12846 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

161 - فريد علي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78199 قيد فى 04-09-2019 برقم ايداع  12547 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

162 - عبير عبد الفتاح عوض سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   109435 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  

6713 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

163 - طارق عبد الرؤف مصلحي عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   13338 قيد فى 19-06-2008 برقم 

ايداع  7096 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

164 - خالد فرغلى ضاحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15252 قيد فى 25-08-2008 برقم ايداع  9391 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

165 - يحي علي سنوسي جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   49456 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع  15393 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

166 - سيف الدين محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79225 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع  14512 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

167 - مصطفى سمير محمد الجندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   83838 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  

4172 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

168 - ماجده صلح مختار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108643 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

5082 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

169 - جميل شكرى ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10624 قيد فى 07-04-2008 برقم ايداع  

3944 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

170 - طارق عبد الحميد عبد الحميد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   48617 قيد فى 14-03-2016 برقم 

ايداع  3029 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

171 - محمد عاطف محمد حسني احمد المولد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62865 قيد فى 19-11-2017 برقم 

ايداع  12933 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

172 - احمد شعبان عبد النبي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79904 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع  

15849 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

173 - فادية سيد سعيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87524 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع  11656 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

174 - اميرة محمود عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93252 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  

3245 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

175 - كريم كمال صديق حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98182 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  12505 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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176 - مروان السيد محمد النبوى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   8678 قيد فى 25-10-2020 برقم 

ايداع  14560 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

177 - سعد محمد ابو العل النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   23714 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع  

1577 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

178 - جلل ابراهيم صلح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   37995 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع  

12941 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

179 - فؤاد فوزي عبد الحميد الخشن  تاجر فرد سبق قيده برقم   42211 قيد فى 15-06-2015 برقم ايداع  

6141 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

180 - السيد احمد ابراهيم ابوهديبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   55451 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع  

127 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

181 - محمود احمد اسماعيل عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61219 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع  

9971 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

182 - احمد علي مدبولي عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   68157 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع  

8240 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

183 - عطيات اسماعيل احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   82078 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع  

476 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

184 - محمد فاروق عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83309 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع  

3119 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره

185 - حمام حماده عبدالعال خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   87402 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  

11394 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

186 - محمود عبد الحميد حسن بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   93672 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع  

4068 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

187 - عادل علي دسوقي قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   109218 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  6285 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

188 - محمد رجب شاكر فرغلي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   111115 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع  

10197 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

189 - محمود احمد سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28953 قيد فى 27-11-2013 برقم ايداع  

9165 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

190 - الهادى محمد الهادى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32654 قيد فى 05-05-2014 برقم ايداع  

4397 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

191 - اسماعيل القط شبيب عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   46107 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع  

12051 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

192 - مايكل فرج مرقس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   74120 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع  

4472 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

193 - باسم فؤاد محمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   77485 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع  

11162 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

194 - هشام سيد احمد ابو عشره  تاجر فرد سبق قيده برقم   94062 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع  

4955 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

195 - بهية عمر عمر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   99061 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  14141 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

196 - محمد صل ح علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   104043 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

22702 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

197 - ياسر احمد توفيق عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   107276 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  

2328 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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198 - ماجده صلح مختار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108643 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

15649 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

199 - موسى عبد الستار محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17359 قيد فى 16-11-2008 برقم ايداع  

11979 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

200 - صابر دردير عبد العال دردير  تاجر فرد سبق قيده برقم   23110 قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع  

748 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

201 - ابراهيم ابراهيم ابراهيم جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   56155 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع  

1268 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

202 - ايناس رزق ا لبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   69328 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع  

10612 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

203 - محمد احمد امام حسين هيبة  تاجر فرد سبق قيده برقم   85691 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع  

8128 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

204 - رباب عصمت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96872 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع  10412 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

205 - احمد حمدون احمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   99125 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  

14259 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

206 - يحى سيد محمد محمد هيبة  تاجر فرد سبق قيده برقم   100764 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

16969 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

207 - عمرو مسعد عبد الفتاح وسع  تاجر فرد سبق قيده برقم   102473 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

19884 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

208 - عمرو احمد احمد ابو سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   104578 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

23594 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

209 - هدير شعبان رجب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   107368 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  

2538 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

210 - كريم محمد علي الدين رجب اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   112885 قيد فى 13-06-2022 برقم 

ايداع  14024 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

211 - محمد عبد الحميد متولى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   115690 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع  

14641 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

212 - ثروت محمد محمود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4616 قيد فى 03-10-2007 برقم ايداع  

4894 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

213 - احمد محمد السعيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   26786 قيد فى 02-07-2015 برقم ايداع  

6685 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

214 - احمد مرضى عبد المحسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   29714 قيد فى 25-12-2013 برقم ايداع  

10327 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

215 - صابر شعبان عبد الفتاح حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   37318 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع  

11908 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

216 - امل محمد حسن جمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   45136 قيد فى 03-11-2015 برقم ايداع  10555 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

217 - الضيف لتجارة المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم   48128 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع  

2270 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

218 - سامح محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64366 قيد فى 03-10-2019 برقم ايداع  

14234 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

219 - عمرو محمد خلف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69791 قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع  

11510 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

Page 116 of 212 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

220 - جمال امين علي يوسف عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   70243 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  

12411 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

221 - محمد غلب عبد ا سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78028 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع  

12223 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

222 - احمد فتحى منصور سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   79862 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع  

15778 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجاره

223 - محمد السيد زكي ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   105007 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

24435 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

224 - محمود يسري احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105585 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

25323 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

225 - اشرف سيد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   111389 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  

10693 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

226 - احمد ماهر عبد الحميد احمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   4607 قيد فى 02-10-2007 برقم ايداع  

4885 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

227 - شحاته وديع شحاته حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   23736 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع  

1605 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

228 - عثمان حسام الدين عثمان امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26611 قيد فى 11-06-2013 برقم ايداع  

5753 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

229 - محمد عبد الرازق عبد الرازق الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29808 قيد فى 30-12-2013 برقم 

ايداع  10478 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

230 - سهام عبد البارى عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73188 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع  

2535 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

231 - كريم سامي محمود عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   82458 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع  

1344 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

232 - شيماء صلح صديق مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86758 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  

10108 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

233 - محمود موسي عبد العليم عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104467 قيد فى 29-11-2021 برقم 

ايداع  23397 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

234 - نبيلة علي امين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   105704 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  25545 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

235 - اميره محمد عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105721 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

25580 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

236 - سلمه سعد عبد الرحمن عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   110453 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  

8871 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

237 - عبد ا شعبان سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115566 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع  

19896 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره

238 - كريم محمد العربى عبد الرحمن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   115876 قيد فى 17-09-2012 برقم 

ايداع  16860 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

239 - محمود طه عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115900 قيد فى 29-08-2012 برقم ايداع  

15529 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

240 - على محمد ابراهيم نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   115927 قيد فى 11-06-2000 برقم ايداع  

6884 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - عماد فتحي كامل شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   3774 قيد فى 04-09-2007 برقم ايداع   3968 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمد اسماعيل احمد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم   40197 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع   3036 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

3 - حسين ابراهيم محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   52800 قيد فى 07-09-2016 برقم ايداع   

9666 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ريمون شوقى مجلع نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   57012 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع   2624 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

5 - محمد صلح محمود امين تاجر فرد سبق قيده برقم   114543 قيد فى 21-11-2013 برقم ايداع   12501 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - يوسف عطيه زكي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   17329 قيد فى 15-11-2008 برقم ايداع   11954 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - مدحت محمود عبد العال موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   25361 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع   

3890 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

8 - نعمه احمد المين جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم   30007 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع   209 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - شريف احمد محمد احمد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   37664 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع   

12438 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

10 - محمد فؤاد ابراهيم حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم   54697 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع   12698 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - زغلول صبرى حسين حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   63704 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع   

14521 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - مصطفي عبد الفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   90447 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   

17378 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - خالد عبدالغفار ابراهيم مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   101076 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع   

17515 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - محمد علي روبي رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   112136 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع   

12373 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - احمد حسين على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   21496 قيد فى 13-04-2009 برقم ايداع   2906 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

16 - محمود احمد زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   26617 قيد فى 11-06-2013 برقم ايداع   5761 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

17 - عادل عبد الفتاح محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   73896 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع   

4008 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - مروة ربيع هللى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   80544 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   17114 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - هيثم محمد محمد عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم   81739 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع   

19346 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

20 - عبد القادر عادل عبد القادر الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم   102042 قيد فى 25-07-2022 برقم 

ايداع   17113 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - يحيي عثمان عبد المالك احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   106782 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع   

1295 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - محمد يحي حسن متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   107055 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع   1876 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

23 - كرم حسني علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   109828 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   7576 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - ابراهيم يوسف عبد المعز عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   113754 قيد فى 27-07-2022 برقم 

ايداع   17358 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - ابراهيم يوسف عبد المعز عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   113754 قيد فى 04-07-2022 برقم 

ايداع   15887 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - كرم حسنين ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   114474 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   

17482 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - عمرو صابر عبدالنبي عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم   114694 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع   

7082 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - مسعد فتحى عطية احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   35224 قيد فى 31-08-2014 برقم ايداع   8787 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

29 - رنده نور الدين محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   57011 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع   2621 

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

30 - احمد سعيد حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   61324 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع   10159 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

31 - هدى طارق راغب على تاجر فرد سبق قيده برقم   78525 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع   13216 

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

32 - برهام عبد الله عبد الرحمن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   114677 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع   17908 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

33 - سارة ابراهيم لبيب سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم   44002 قيد فى 09-09-2015 برقم ايداع   8861 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

34 - ياسر حسن احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   51346 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع   7335 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - مصطفى عرفه احمد صبرى تاجر فرد سبق قيده برقم   51879 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع   

8192 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - محمد امام رشاد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   98052 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع   12235 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

37 - عبدالسلم كمال ابراهيم عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم   108632 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   

5063 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

38 - ياسر بيومى جمعه عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم   114808 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   

18172 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

39 - هانى محمد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم   114837 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   18251 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - حماده سيد عبد المحسن خالد تاجر فرد سبق قيده برقم   55957 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع   948 

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

41 - ولء سيد محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم   108571 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   4964 فى 

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

42 - احمد مجدي عبد الحميد رشدي تاجر فرد سبق قيده برقم   112923 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع   

14081 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - احمد محمود حسن احمد الرشيدي تاجر فرد سبق قيده برقم   114435 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   

17389 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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44 - شريف عبد المنعم حبشى خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   12821 قيد فى 04-06-2008 برقم ايداع   

6478 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

45 - احمد حنفى صابر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   65922 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع   3636 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

46 - اسماعيل محمود كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   66797 قيد فى 16-04-2018 برقم ايداع   

5521 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - احمد عبد النبي عبد الخالق احمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم   86871 قيد فى 26-08-2020 برقم 

ايداع   10296 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - محمد رجب عبد المالك عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   88361 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع   

13240 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - عمرونادي عبد الرازق ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   91422 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع   

19236 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - فريد حشمت حبيب بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم   96603 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع   9875 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

51 - عمرو محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   98943 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع   13911 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

52 - هاني عبده مرزق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   99649 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع   15247 

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

53 - مصطفى عبد العزيز صادق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   107351 قيد فى 31-01-2022 برقم 

ايداع   2496 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

54 - حسن احمد حسن عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   111790 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   11640 

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

55 - محمد فتحى محمد سند تاجر فرد سبق قيده برقم   114899 قيد فى 16-03-2006 برقم ايداع   4021 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

56 - فاتن محمود حنفى ابو شامة تاجر فرد سبق قيده برقم   6780 قيد فى 15-12-2007 برقم ايداع   7252 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - شيماء حسن عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   48244 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع   

2453 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

58 - محمد سعد محمد عبود تاجر فرد سبق قيده برقم   81196 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع   18320 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - عماد عبد الرحيم زغلول احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   81725 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع   

19315 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - محمد حمدي مشحوت العطار تاجر فرد سبق قيده برقم   87986 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع   

12488 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

61 - محمود علي عبد المنجي علي عياش تاجر فرد سبق قيده برقم   95070 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع   

6896 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - باسم سمير محمد ابو بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   107207 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   2186 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - مديحة حسنين ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   115000 قيد فى 03-03-2015 برقم ايداع   

1023 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

64 - محمد علي حماده عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   41231 قيد فى 06-05-2015 برقم ايداع   

4640 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - ابراهيم عبد الرازق عبد الواحد على تاجر فرد سبق قيده برقم   48888 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع   

3457 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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66 - نجلء فتحي بخيت فرهود تاجر فرد سبق قيده برقم   108354 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع   

4558 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

67 - محمد حماد عمر مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم   113756 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   15890 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

68 - خالد عبد الرحمن ابو طالب حسن المشرقي تاجر فرد سبق قيده برقم   114091 قيد فى 2022-07-19 

برقم ايداع   16584 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

69 - ايمان مجدى يوسف موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   114576 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   

17701 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - سامح فتح ا بخيت فرهود تاجر فرد سبق قيده برقم   43437 قيد فى 19-08-2015 برقم ايداع   8014 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

71 - هند فتحي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   52524 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع   9230 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

72 - ابراهيم زكى ابراهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   62828 قيد فى 16-11-2017 برقم ايداع   

12863 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - سامح صالح كمال ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   76724 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع   9724 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - اشرف عبد الحميد ابراهيم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   113546 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   

15397 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

75 - زلط للمقاولت والتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم   30718 قيد فى 06-02-2014 برقم ايداع   

1274 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

76 - حاتم رفعت محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   44250 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع   9225 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

77 - عبدالحميد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   74132 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع   4494 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

78 - فايد لتصنيع وتشغيل اللوميتال والكريتال تاجر فرد سبق قيده برقم   81141 قيد فى 11-12-2019 برقم 

ايداع   18221 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

79 - ضياء ربيع محمود السيد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   98458 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع   

12984 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

80 - محمود معوض تغيان ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم   100827 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع   

17091 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

81 - ابراهيم عبدالنبي عبدالحفيظ عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   103013 قيد فى 02-11-2021 برقم 

ايداع   20832 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

82 - محمود عبدالعزيز عبد الرازق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   104540 قيد فى 30-11-2021 برقم 

ايداع   23524 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

83 - محمود احمد عفيفي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   113139 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع   

14524 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

84 - ابانوب سامى صبحى خله تاجر فرد سبق قيده برقم   114141 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع   

16721 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

85 - اسلم كامل طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   114630 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   17799 

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

86 - ساميه طه ابراهيم عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   70832 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع   

13406 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

87 - فاطمه الزهراء يسرى احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   76354 قيد فى 23-06-2019 برقم 

ايداع   9006 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000
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88 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   76959 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع   

10185 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

89 - فاضل ميخائيل كامل جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   115184 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع   

2465 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - عصام على خلف ا ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   47965 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع   2012 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

91 - عبد الرحمن حسن محمود رجب عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   55268 قيد فى 26-12-2016 برقم ايداع   

13630 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

92 - حسن رمضان حسين حسن متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   59477 قيد فى 21-06-2017 برقم ايداع   

6636 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

93 - ايمن سيد سند عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   66327 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع   4432 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

94 - وائل امام محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   90665 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع   17714 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

95 - سميرة يوسف الفيزي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   96444 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع   9536 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

96 - نوال حمدي عبد الله تاجر فرد سبق قيده برقم   112973 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع   14187 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - محمد مصطفي هلل مصطفي شتا تاجر فرد سبق قيده برقم   114384 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   

17279 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - سعيد عثمان شحاته عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   114698 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   

17958 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

99 - رافت احمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   10036 قيد فى 19-03-2008 برقم ايداع   3255 فى 

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

100 - محمود ابراهيم فهمي عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   81276 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع   

18456 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

101 - محمد حمدي محمد عبد الراضي تاجر فرد سبق قيده برقم   83714 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع   

3963 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

102 - سماح حسني رياض ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم   94228 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع   

5304 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

103 - احمد مختار شعبان عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   96117 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع   

8894 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

104 - رامي رجب حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   114745 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   

18045 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

105 - عمر مجدي محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم   115140 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع   

18935 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

106 - محسن محمد ابو بكر على تاجر فرد سبق قيده برقم   10290 قيد فى 27-03-2008 برقم ايداع   

3556 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

107 - سامح سعد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   20646 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع   2750 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

108 - هانى محمود عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم   29900 قيد فى 01-01-2014 برقم ايداع   54 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

109 - طه ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   39547 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع   

2040 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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110 - عمرو طه محمود رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   72945 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   2041 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

111 - محمود محمد سيد محمد حواش تاجر فرد سبق قيده برقم   82970 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع   

2395 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

112 - محمد عاطف صلح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   86602 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع   

9809 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

113 - احمد محمود ابو العل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   103803 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   

22271 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

114 - محمد حسن حنفى العفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   28364 قيد فى 04-11-2013 برقم ايداع   8273 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

115 - هاني محمد عبدا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   48798 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع   118 

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

116 - حسين عبد الرحمن عبد الوهاب عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   93209 قيد فى 21-02-2021 برقم 

ايداع   3164 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

117 - سامح كامل بانوب جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   11778 قيد فى 08-05-2008 برقم ايداع   

5265 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

118 - محمود عيد علي سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   69831 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع   11583 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

119 - منار مصطفى عبد العال السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   78572 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   

13291 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

120 - تامر احمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   103229 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   21205 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

121 - ياسر تاج الدين محمد عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   114996 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   

18610 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

122 - محمود عبد الوارث نبوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   115345 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع   

19414 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

123 - اصبح الغول للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   28230 قيد فى 29-10-2013 برقم ايداع   8075 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

124 - علي محمد علي الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم   31637 قيد فى 20-03-2014 برقم ايداع   2786 

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

125 - منار مصطفى عبد العال السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   78572 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   

13291 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

126 - اشرف عبدالراضي السيد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم   96683 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع   

10095 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

127 - حسام عوض دسوقي خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   97231 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع   

11140 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

128 - احمد حمدي بركات عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   97305 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع   758 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

129 - باسل سعيد محمد شيمي تاجر فرد سبق قيده برقم   98059 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع   12251 

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

130 - مخلص رجب حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   102307 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع   

19622 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

131 - شرف رشدي عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   112450 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع   

13071 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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132 - عاصم رمضان ابراهيم محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم   112697 قيد فى 08-06-2022 برقم 

ايداع   13624 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

133 - مني محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   114510 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع   

17565 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

134 - صابر محمد صابر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   42744 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع   6969 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

135 - احمد رجب نادي عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   49951 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع   

5169 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

136 - مصطفى محمد فهيم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   65919 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع   

3630 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

137 - رحاب ماهر طه حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم   93629 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع   3973 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

138 - ريم محمد سعد الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   115279 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع   

10364 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

139 - روحيه صابر عبدالحميد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   70595 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع   

13126 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

140 - عبد الباسط محمد النوبي ادم تاجر فرد سبق قيده برقم   87396 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع   

11384 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

141 - محمد صابر نصر شافعي تاجر فرد سبق قيده برقم   91032 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع   

18432 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

142 - باسم احمد عبد الستار تاجر فرد سبق قيده برقم   102844 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   20546 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

143 - فادي طلعت يوسف نخنوخ تاجر فرد سبق قيده برقم   108768 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع   

5312 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

144 - هاله فاروق عماره عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   114585 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   

17717 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

145 - بيتر عطاا فهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   114791 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   

18146 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

146 - عبدا محمد عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   115055 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع   

18736 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

147 - ايمن احمد محمد البرى تاجر فرد سبق قيده برقم   33058 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع   5052 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

148 - زكريا سرحان امام سعد الدالى تاجر فرد سبق قيده برقم   44411 قيد فى 01-10-2015 برقم ايداع   

9467 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

149 - احمد ابو الخير سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59230 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع   

1760039 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

150 - خالد محمود محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   69917 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع   

11746 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

151 - احمد سمير عاشور دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم   74164 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع   

4548 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

152 - عبدالحميد سيد عبدالحميد محمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم   89754 قيد فى 15-11-2020 برقم 

ايداع   15978 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

153 - مينا سمير كامل يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   96797 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع   10267 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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154 - فتحي احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   99819 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   15558 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

155 - خلود سيد عبد الصادق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   100998 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع   

17387 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

156 - احمد شوقى رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   114733 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع   

3938 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

157 - صيدلية الدكتور خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   115692 قيد فى 20-03-2001 برقم ايداع   2850 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

158 - اسامة عبد المحسن محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   4008 قيد فى 11-09-2007 برقم ايداع   

4219 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

159 - بلل علي بلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   27694 قيد فى 19-09-2013 برقم ايداع   7147 فى 

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

160 - سعيد مصطفى محمد البوهي تاجر فرد سبق قيده برقم   56289 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع   

1471 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

161 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   64366 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع   790 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

162 - عمرو لبيب عبد الحليم عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   66795 قيد فى 16-04-2018 برقم ايداع   

5517 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

163 - حسام محمد احمد مهلهل تاجر فرد سبق قيده برقم   68626 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع   9180 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

164 - كريم ابراهيم السيد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم   73742 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع   3665 

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

165 - ديفيد سمير فيلبس مكسيموس تاجر فرد سبق قيده برقم   87816 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع   

12217 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

166 - ايمان السيد فرج عزام تاجر فرد سبق قيده برقم   38960 قيد فى 04-02-2015 برقم ايداع   1149 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

167 - عبد ا فاروق عبد ا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   47503 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع   

1294 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

168 - ابراهيم على مكايد مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم   56890 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع   2421 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

169 - عمرو سلطان عبدالنبي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   67749 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع   

7429 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

170 - احمد مجدى محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   87880 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع   158 

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

171 - محمد عادل احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   88323 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   

13156 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

172 - حسام اشرف احمد محمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   115751 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع   

20278 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

173 - محمد عبده محمد على عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   115848 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع   

18731 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - ابراهيم مصطفي محمد كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    71660 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

8370 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/25 ش طارق بن زياد من ش جمال الدين اللبيني فيصل

2 - ابراهيم مصطفي محمد كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    71660 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    

16969 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/30 

ش محمد متولي الشعراوي من اللبيني فيص بنشاط قطع غيار سيارات براس مال خمسون الف

3 - ابراهيم مصطفي محمد كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    71660 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    

16969 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/25 ش طارق بن زياد من ش جمال الدين اللبيني فيصل بنشاط قطع غيار سيارات براس مال 50000

جنيه

4 - عماد عادل فتحي محمد عبدالمنطلب تاجر فرد سبق قيده برقم    72158 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع    

403 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/

وحدة رقم 83 بقطاع الصناعات الغذائية بياض العرب بملك الهيئة العامة للتمية الصناعات بنشاط تصنيع حلوى 

جيلتيية وحلوى جيلتينية مدعمة بالفيتامينات يدوى براس مال 100000جنيه

5 - عامر ابراهيم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    94802 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    

6381 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/14ش نور 

السلم - وراق العرب - الوراق - الجيزة

6 - احمد محمود صلح الدين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    97441 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 15 ش انابيب البترول - 

السلم

7 - ابانوب عبدالملك وهبة راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    97680 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    

11571 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/وحدة 

رقم 36 المنطقة الصناعية بمجمع الطاهرة المنيا الجديدة بنشاط مصنع مخللت  براس مال 300000جنيه

8 - جيهان السيد جوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111658 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    

11333 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان 

لتصبح/54 شارع الوحدة مدينة التحرير امبابة

9 - يوسف عطيه زكي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    17329 قيد فى 15-11-2008 برقم ايداع    11954 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 28 ش رؤوف صادق البصراوي 

المنيرة امبابة -

10 - مدحت محمود عبد العال موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    25361 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع    

3890 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع صبري ابو قمر من 

ش ترعة اللبيني فيصل

11 - مروه عليوه احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    27928 قيد فى 08-10-2013 برقم ايداع    7585 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/8ش 

مسجد المغفرة  العشرين مدكور  فيصل غرفة رقم 2 بالشقة

12 - شريف احمد محمد احمد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    37664 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع    

12438 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/محل 1 عقار 441 الحي 

1 مجاورة 2

13 - محمد فؤاد ابراهيم حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم    54697 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع    

12698 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/9 ش الثبات المهندسين

14 - اسماء مندي ابو زيد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    55441 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع    106 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 22م هضبة الهرام البوابة الثالثة 

الهرم
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15 - عبد المنعم فارس عبد النعيم عيسوي تاجر فرد سبق قيده برقم    70312 قيد فى 24-09-2018 برقم 

ايداع    12545 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان ش السلم من عثمان احمد عثمان الكونيسة

16 - امير السيد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    89144 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع    14726 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/7 شارع محمد جابر 

من ش جمال عبد الناصر من ش الكيلني امبابة

17 - حمادة سيد محمد فرغلي تاجر فرد سبق قيده برقم    96707 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    

10105 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/9 ش نور المهدي من ش 

10 من نور الدين جزيرة محمد الوراق

18 - ياسر صابر زكى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    113549 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

15406 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/شارع 

مسجد الروضه كفر ابو حميده طريق بني مجدول - كرداسه - الجيزة

19 - عادل عبد العظيم عبد العظيم نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    10780 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع    

4117 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ ش سعد زغلول الحوامدية

20 - عادل عبد العظيم عبد العظيم نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    10780 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع    

4117 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الصباح - قليوب - القليوبيه

21 - اشرف مرسى سليمان عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    10980 قيد فى 15-04-2008 برقم ايداع    

4343 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي الصباح قليوب بمحافظه القليوبيه

22 - احمد حسين على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    21496 قيد فى 13-04-2009 برقم ايداع    2906 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/2 حارة سيد الحداد 

محمود عبد الواحد من ش جمال عبد الناصر الوراق

23 - عبدا زياده محمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم    59186 قيد فى 08-06-2017 برقم ايداع    6143 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/8 ش صلح الدين 

الخولي من عمرو بن العاص المطبعة فيصل

24 - ماهر سامي واصف حياا تاجر فرد سبق قيده برقم    83071 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    

2624 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/1 

شارع محمد حسين ناصية شارع احمد عبد العزيز بشتيل مركز اوسيم بنشاط كساره بلستيك بسمة تجارية كساره 

بلستيك البطل براس مال 50000جنيه

25 - علء مفرح علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    95354 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    7393 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبحت /3 ش مكة من ترعة عبد العال 

1 العشرين  فيصل

26 - محمود هشام الدين محمد عز الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    54833 قيد فى 07-12-2016 برقم 

ايداع    12921 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/1 

عمارة 46 الشطر السادس عمارات الخليج زهراء المعادي

27 - احمد سعيد حنفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61324 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع    10159 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/320 ش النيل 

بجوار قسم امبابة بنشاط طلء معادن براس مال 10000

28 - امال السيد مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    88748 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع    

13973 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/14 

ش حديقة الطفل منشأة عصام مركز شبين الكوم بنشاط مصنع حوارب براس مال 100000جنيه

29 - سعيد ابراهيم السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    91262 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

18941 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/40 شارع جمال سالم 

الدقي
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30 - كريم احمد علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    91876 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع    

17502 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/26 ش 

خضر التوني شقة 710 مدينة نصر

31 - موسى حكم مشرقي مزيون تاجر فرد سبق قيده برقم    95373 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

7417 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2حاره يعقوب عيسى من ش فتحى 

سلطان من مدرسة النجاح  وراق العرب

32 - رضا شعبان محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    101720 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    

18609 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر  بالعنوان/

اتريس شارع الصلح الزراعي منشأة القناطر بنشاط مزرعة دواجن براس مال 50000جنيه

33 - محمد سالم محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    102555 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    20050 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/ش جسر 

البحر بجوار مسجد فجر السلم خلف مغسلة مجدى طلبة  بنشاط اعادة تدوير بلستيك براس مال 100000 جنيه

34 - كريم مبروك حسب حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    108335 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

4526 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/محطة ابو غالب بجوار 

السعاف مركز منشأة القناطر

35 - تامر الراعي السيد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    112320 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

12783 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش جامعة 

الدول العربية المهندسين

36 - تامر الراعي السيد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    112320 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

12783 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/15 ش 

جامعة الدول العربية المهندسين

37 - تامر الراعي السيد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    112320 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

12783 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/16 ش 

جامعة الدول العربية المهندسين

38 - تامر الراعي السيد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    112320 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

12783 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع ب العنوان/29 ش 

جامعة الدول العربية المهندسين

39 - القاضي لخدمات المحمول تاجر فرد سبق قيده برقم    40571 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع    

3657 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح نشاط رئيسي 

اخر ) مكتب شحن وتوصيل منازل ( بالعنوان / ش اللواء احمد عبود الزمر ناهيا م كرداسة / براس مال للنشاط 

الرئيسي الخر 50000

40 - ياسر حسن احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    51346 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع    7335 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3ش محمود عبد العزيز متفرع من  ش 

بشتيل العمومي - بشتيل

41 - سميرفؤاد متى شنودة تاجر فرد سبق قيده برقم    62859 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع    12923 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك عنوان النشاط ليصبح / 21 ش 

محمد عبد الحميد وراق الجيزه

42 - محمد حسن محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    81360 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    

18590 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / اسفل الدائري اول سور 

محطة المياه من كورنيش النيل وراق الحضر

43 - سحر محمد عبدالسلم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    90062 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    

16638 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 50ص ابراج - الفسطاط الجديده 

- المنطقه الولى - القاهره
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44 - خلف سيد علي عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    96864 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    

10398 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/شارع 

كورنيش النيل سقيل مركز اوسيم

45 - عيد محمود جمعة مشرية تاجر فرد سبق قيده برقم    105196 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

24773 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح /عزبة البيلي بني 

سلمة مركز منشأة القناطر

46 - محمد سعد ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    115125 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

15030 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاؤه

47 - محمد سعد ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    115126 قيد فى 26-08-1996 برقم ايداع    

8518 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح ترسا بجوار بدوى الحداد 

مع الغاؤه

48 - محمد سعد ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    115126 قيد فى 26-08-1996 برقم ايداع    

8518 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء  رئيس اخر بالعنوان/ 

طريق مصر اسيوط الغربي الكيلو 45-العياط

49 - محمد سعد ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    115126 قيد فى 26-08-1996 برقم ايداع    

8518 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /فرع والى منش ترسا ابو 

النمرس

50 - محمد سعد ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    115126 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع    

16413 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /ترسا بجوار بدوى الحداد 

مع الغاؤه

51 - ابراهيم محمد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9868 قيد فى 16-03-2008 برقم ايداع    3063 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/العسلية 

الباويطي الواحات البحرية بنشاط حظيرة مواشي براس مال 50000جنيه

52 - جمال سعد حمزة عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    19015 قيد فى 21-01-2009 برقم ايداع    701 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن بالعنوان/المناخ 

بحري البلد ناهيا مركز كرداسة

53 - جمال سعد حمزة عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    19015 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع    

13558 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/المناخ بحري البلد ناهيا مركز كرداسة

54 - شريف فتحى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    32216 قيد فى 13-04-2014 برقم ايداع    3712 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 22 ش احمد سعيد من ش الكعابيش دور 

اول وارضي  فيصل الجيزه

55 - علء خليفه عبد المنعم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    46063 قيد فى 09-12-2015 برقم ايداع    

11983 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح / 

27 ش كورنيش النيل وراق الحضر الوراق الجيزة

56 - وليد سالم رزق علي الساوي تاجر فرد سبق قيده برقم    46930 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع    

428 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 3 

شارع السلم الندلس الهرم الجيزة

57 - سامية فهمي محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    83270 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    3051 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 30 ش 

عدلي عبد الشافي من ش ناهيا بولق الدكرور

58 - محمد سعيد رشاد المغازي تاجر فرد سبق قيده برقم    109527 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

6919 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان التالي 

/عقار رقم 155ش طوماي باي الخربوطلي الدور الرضي القاهره
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59 - سامي سليمان اباصيري محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    114863 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    

7757 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/67النوبه - 

الطالبيه - الهرم - الجيزة

60 - عامر سماحه سلمه ابو سريع تاجر فرد سبق قيده برقم    38559 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع    

556 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/المناشي البلد امام نزلة 

الكاوتش مركز منشأة القناطر

61 - وائل ابراهيم عبدالكافى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    64716 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/3 ش محمد عبد القادر من 

ش العروبة الطالبية

62 - وائل ابراهيم عبدالكافى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    64716 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش الميزان 

الحوامدية

63 - منال فضل سيد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    77085 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    

10429 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/

ش المعهد الديني المنوات مركز ابو النمرس

64 - علء مصطفي صالح نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    92528 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

1841 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/11 ش علي عمر من 

المنيرة الشرقية امبابة

65 - كريم حسن عبدالفتاح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    94537 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

5860 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح محل رئيسي 

اخر بالعنوان 8 ش المدارس من عثمان محرم عمرانية بنشاط / سيبر نت براس مال 15000 جنيها

66 - محمد احمد سعد الدين عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    96421 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع    

9505 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/7 ش احمد البحيري من 

المام علي من ش المسابك عزبة المفتي وراق العرب

67 - مياده محى الدين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    97308 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع    7859 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/336 ش النصر 

ارض الجمعية امبابة

68 - مياده محى الدين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    97308 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع    7859 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/8 ش النصر ارض الجمعية امبابة

69 - احمد علي ا احمد عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم    103350 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

21429 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/17 

ش الشهيد عبد الوهاب القاضي بنشاط بار بفندق اوازيس بسمة تجارية بار اوازيس

70 - احمد علي ا احمد عبد الصمد تاجر فرد سبق قيده برقم    103350 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

21429 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بالعنوان/17 

ش الشهيد عبد الوهاب القاضي بنشاط ديسكو الروك بفندق اوازيس بسمة تجارية ديسكو الروك

71 - عادل احمد عبد السلم عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    109990 قيد فى 24-03-2022 برقم 

ايداع    7895 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح رئيسي اخر 

بالعنوان/199 تقسيم ابو العباس بنشاط مطعم براس مال 5000جنيه

72 - محمد غزاوي عدب عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    111333 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    

10588 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 2ش احمد حسنين ب 

الدكرور

73 - اسام محمد حسن رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    111680 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع    

10719 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/88 أ البوابة الولي حدائق 

الهرام
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74 - ناروز لنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    32911 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع    4816 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4شارع منشية البكارى - المريوطيه - فيصل

75 - اسامة جابر حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    58462 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع    4944 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/9 ش كامل يونس العروبة العمرانية

76 - ماجد محمد محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    60992 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

9548 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/32 ط البوابة التانية القديمة 

حدائق الهرام الهرم

77 - ماجد محمد محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    60992 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

9548 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/32 ط البوابة التانية القديمة 

حدائق الهرام الهرم

78 - حسن على حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62387 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع    12066 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/وحدة 524 مبني 

جى J الدور 2 مول كورت يارد الشيخ زايد

79 - كرلس سعد سمير ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم    71952 قيد فى 31-12-2018 برقم ايداع    17574 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ 8شارع محمود عبد 

الرزاق وراق العرب - الوراق - الجيزة

80 - محمود علي عبد المنجي علي عياش تاجر فرد سبق قيده برقم    95070 قيد فى 11-04-2021 برقم 

ايداع    6896 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش الوحدة المحلية 

كفر حكيم مركز كرداسة

81 - نرمين طلعت راتب مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    97617 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    

11470 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/75 ش جمال عبد الناصر 

ارض اللواء العجوزه

82 - سيد صلح السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    98728 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    13512 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/34 ش المنيل 

الرئيسي

83 - محمد حسنى عبدالمجيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    106071 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

24234 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/مصرف ابو مسلم ابو 

النمرس

84 - حامد الطوخي حامد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    113715 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

15785 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك العنوان ليصبح/1 ش 6 

ناصية محمد حجازى مدينة التحرير نادي امبابة الرياضي

85 - فرحات ثابت عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    115003 قيد فى 01-02-1990 برقم ايداع    846 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/55 شارع 102 جسر 

المنوات الحوامدية

86 - صيدليه د  الصافي تاجر فرد سبق قيده برقم    14346 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع    8307 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 حارة المين - من ش كولدير ساقية مكي -

87 - صيدليه د  الصافي تاجر فرد سبق قيده برقم    14346 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع    8307 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 191 ش صلح سالم - ساقية مكي -

88 - صيدليه د  الصافي تاجر فرد سبق قيده برقم    14346 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع    11083 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 191 ش صلح سالم - ساقية مكي -

89 - ياسر محمود عفيفى عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    25493 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

17191 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 شارع جسر الكنيسه من عثمان 

محرم
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90 - ياسر محمود عفيفى عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    25493 قيد فى 22-04-2013 برقم ايداع    

4095 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3ش صلح الدين عثمان احمد 

عثمان الكنيسة العمرانية

91 - ياسر محمود عفيفى عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    25493 قيد فى 22-04-2013 برقم ايداع    

4095 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 شارع جسر الكنيسه من عثمان 

محرم

92 - محمد محمد رشدى عبد المطلب ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    27179 قيد فى 03-12-2019 برقم 

ايداع    17679 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء العنوان قرية 

وردان منشاة القناطر

93 - محمد محمد رشدى عبد المطلب ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    27179 قيد فى 17-07-2013 برقم 

ايداع    6589 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان قرية وردان منشاة القناطر

94 - ابراهيم عبد الرازق عبد الواحد على تاجر فرد سبق قيده برقم    48888 قيد فى 22-03-2016 برقم 

ايداع    3457 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/310 أ ش مساكن 

العرائس من ش السودان الدور الثالث - المهندسين

95 - فايد لتصنيع وتشغيل اللوميتال والكريتال تاجر فرد سبق قيده برقم    81141 قيد فى 11-12-2019 برقم 

ايداع    18221 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/

القناطر الخيرية باسوس ش المعهد الديني الكوبري الجديد

96 - محمد محمود قاسم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    82886 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع    

2236 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 38ش الرشاح كرداسه - الجيزة

97 - يوسف عبد الحليم منصور نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    85848 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع    

8403 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المواافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان 142ش راتب عزبة رستم شبرا الخيمة ثان

98 - يوسف عبدا ابو هريره مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    86063 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    

8786 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/11  و13 ش كمال ابراهيم 

العجوزة

99 - علء قطب محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    97888 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 42 الحى الول مجاوره 2 الشيخ 

زايد

100 - منال بخيت سيفين جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    103234 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

21214 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مزغونه

101 - منال بخيت سيفين جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    103234 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع    

4196 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 15 ش عبد الفتاح ابو الحسن 

عمرانية غربية

102 - منال بخيت سيفين جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    103234 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع    

4196 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مزغونه

103 - حماده اسماعيل ياسين خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    112519 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    

3073 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة طريق الجبل-الرهاوى-امبابه

104 - حماده اسماعيل ياسين خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    112519 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    

3073 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الرهاوى بجوار محطه بنزين 

العمده

105 - حماده اسماعيل ياسين خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    112519 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    

3073 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/اول طريق 

المعهد الديني منشأة القناطر
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106 - حماده اسماعيل ياسين خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    112519 قيد فى 21-07-2015 برقم ايداع    

9084 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الرهاوى بجوار محطه بنزين 

العمده

107 - الحرمين لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    115031 قيد فى 14-06-2006 برقم 

ايداع    9898 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مدينة العياط - طريق 

مصر اسيوط السريع

108 - عمرو ابراهيم محمود قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    115042 قيد فى 20-12-2006 برقم ايداع    

20959 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 10ش الحاج علي عزبة 

البعدية مركز اوسيم

109 - وليد عطيه سيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    26501 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    5582 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/5 شارع مسجد الرحمة  ارض 

اللواء

110 - مصطفى عبد ا محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    33285 قيد فى 29-05-2014 برقم ايداع    

5378 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/مجمع المل 

مبني رقم 9 الدور 2 محل رقم 22 السادس من اكتوبر

111 - مصطفى عبد ا محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    33285 قيد فى 29-05-2014 برقم ايداع    

5378 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/مجمع المل 

مبني رقم 2 الدور 2 محل رقم 18السادس من اكتوبر

112 - سامح فتح ا بخيت فرهود تاجر فرد سبق قيده برقم    43437 قيد فى 19-08-2015 برقم ايداع    

8014 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/23 ش سعد بن ابي وقاص 

ارض الجمعية امبابة

113 - عبد العظيم فوزي عبد العظيم عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم    44766 قيد فى 2015-10-20 

برقم ايداع    9984 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/

عمارات 4 تقسيم 3 قطعة 501 التجمع الخامس

114 - هند فتحي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    52524 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    9230 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش الوحدة الصحية 

طناش الوراق

115 - حسني شنوده توفيق صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    70670 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    

15687 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/7ب ش 

شارع شوقى حبيب من الثلثيني - عمرانيه - الجيزة

116 - مجدى صلح محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    76844 قيد فى 11-07-2019 برقم ايداع    

9962 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/9 شارع المام الغزالي من 

الوفاء والمل مشعل الهرم

117 - حنان محمود وهبه الغنيمي تاجر فرد سبق قيده برقم    77647 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع    

11469 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/4 شارع حلمي بين 

السرايات الدقي

118 - محمد سيد فاضل عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    83152 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    

2775 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 شارع 

الشيخ المريوطية بجوار معرض سيارات ابو حتة الهرم

119 - عمرو عبدالنبى عبدالرحمن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    84674 قيد فى 09-06-2020 برقم 

ايداع    6055 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/2 ش احمد عبد 

الحميد المنيب

120 - جمال سيد عادل سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    97437 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    2656 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/33 شارع عبد 

الونيس من المطبعة فيصل
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121 - محمد موسي محمد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    99285 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

14565 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح / شارع المزرعه من ش المصري مدخل شنباري من ش محمد حجازي بجوار مسجد احمد سيد الطويل 

شنباري م اوسيم الجيزه

122 - وليد عبدالواحد محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    105586 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

25325 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/شنباري 

مدخل شنباري

123 - عبد الحافظ فولي جلل سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    112302 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

12743 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/3 ش محمد محمود 

عمارات الجمعية التعاونية السكان التعاوني اعلي مكتب بريد مشعل الوفاء والمل مشعل الهرم

124 - علم رمضان علم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    114900 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

18380 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش عدوي 

سليم العمرانية

125 - اسلم عمرو سيد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    64295 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع    

641 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ ش مسجد 

الشاهد من ش سعد زغلول - كرداسه - الجيزة

126 - محمد سعيد رشاد المغازي تاجر فرد سبق قيده برقم    97827 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    

1801 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتح فرع بالعنوان 

التالي 155ش طوماي باي الخريوطللي الزيتون

127 - احمد سيد محمد علي ابو سراج تاجر فرد سبق قيده برقم    106919 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

1574 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / ش 

صابر الميكانيكي ابو النمرس الجيزه

128 - محمد السيد الصغير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    107866 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

3554 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح / محل رقم ب عمارة رقم 3 عمارات الضباط شارع شكري شارع الشعب شارع الهرم العمرانية الغربية 

الجيزة

129 - هايدي ناجي محمد القريطي تاجر فرد سبق قيده برقم    42046 قيد فى 08-06-2015 برقم ايداع    

5888 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/12 شارع عمر بن الخطاب 

متفرع من شارع عمان الدقي

130 - سناء رجب عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    54872 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    

13007 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان/ابو قرقاص 

البلد بملك حسان محمد عبد الله مركز ابو قرقاص

131 - ماجد يوسف وهيب سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    75368 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع    

6924 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 48شارع طلعت حرب - امبابه - 

الجيزة

132 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    76959 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    

10185 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/ ش السكان من كورنيش النيل امام نادي وراق الحضر

133 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    76959 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    

10185 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/الخرقانية 

ش الرشاح المردوم القناطر الخيرية

134 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    76959 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع    

14021 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/ ش السكان من كورنيش النيل امام نادي وراق الحضر
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135 - احمد احمد علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84728 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    6161 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/1 ش المهندس بجوار محطة مياه 

الوراق

136 - محمد عبدالعظيم احمد ابو الفضل تاجر فرد سبق قيده برقم    90149 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع    

16796 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع بالعنوان/44 مسجد  

الرضوان تقسيم مصنع سيد اسيوط

137 - احمد محمود محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم    97436 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع    

2659 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/عقار 21 

بلوك 86 تقسيم مدينة الزهراء المعادي

138 - حماده ابراهيم عبد ا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    110191 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

8295 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/17 ش سعيد البنا مسجد 

الرحمن بشتيل البلد

139 - طه سيد حسن عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    112790 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع    

13822 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش كمال عثمان امام بنزينه توتال 

العمرانيه - الجيزة

140 - محمود عبد الكريم عبد الصبور عامر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    57621 قيد فى 2017-04-05 

برقم ايداع    3639 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان 

ليصبح/ 9ش عبد العزيز رمضان خلف مصنع الدويه ق م ناهيا ب الدكرور

141 - حسين غريب حسين عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    66321 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع    

4420 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 4 ابراج 

الصفا والمروه ش استديو مصر المريوطيه الهرم

142 - محمد عبدالمجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    74305 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع    4822 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش الشيخ الجديد - كرداسه - مركز 

كرداسه

143 - انطونيوس نبيل عريان غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    78768 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    

13661 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /3 ملطي 

سلمه العمرانيه الجيزه

144 - بلل مصطفى احمد حمدى تاجر فرد سبق قيده برقم    86195 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع    

9030 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/51 ش عمر بن الخطاب 

كورنيش النيل وراق الحضر الوراق

145 - علء حمدي ابوضيف محمد ضرار تاجر فرد سبق قيده برقم    89196 قيد فى 28-10-2020 برقم 

ايداع    14844 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/32 شارع 

المنشية الجديد طوابق فيصل

146 - محمد رجب محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    98547 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

13174 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/289 شارع الهرم بالدور 

الميزان امام فندق اوروبا الهرم

147 - محمد زكريا مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    99535 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    

15039 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نقل المقر الي /11 درب الشرفة

148 - محمد عبد الناصر احمد حامدي تاجر فرد سبق قيده برقم    101786 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    

1000001 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 145ش فيصل الكوم 

الخضر - الهرم

149 - عمرو احمدعبد المحى احمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    81836 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع    

19521 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/7 ش اسماعيل بكر من 

ش النقطة القديمة وراق العرب
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150 - خالد احمد محمد محمد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم    92381 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    

1545 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/معرض بمول 

انفينت ميدان فودافون السادس من اكتوبر

151 - خالد احمد محمد محمد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم    92381 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    

1545 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/65 ش ابو 

داوود الظاهري الدور الرضي

152 - دعاء عاطف احمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    94718 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    

6211 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش 

كورنيش النيل بجوار بندق وراق الحضر الوراق

153 - انتوني ماهر كمال زكي تاجر فرد سبق قيده برقم    95631 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع    

7917 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح /15

ش اولد ركيبه من ش الغاز وراق العرب

154 - احمد مختار شعبان عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    96117 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع    

8894 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح دور ارضي طريق سقارة 

السياحي ابو صير بحوض الشيخ يونس رقم 16 قسم اول بالقطعة 78

155 - محمد ابو الخير تغيان حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    99282 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

14561 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش برج المصطفي كعبيش 

شقة بالدور الول فيصل

156 - اسامة رفله هارون رفله تاجر فرد سبق قيده برقم    101188 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

17704 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ 1ش 

الورشه اخر البصراوى المنيره - امبابه - الجيزة

157 - سهير ناجح سليمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    102547 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    

20032 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ 31ش 

شحاته اسكندر من البصراوى امبابه - الجيزة

158 - ابراهيم مصطفى عدلي مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم    107125 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    

2026 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش سيد عبد 

الرحيم ناصية ش جمال عبد الناصر ترسا

159 - سماح شعبان امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    108220 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

4310 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/28 ش 

المعتصم بال صفط اللبن بولق الدكرور

160 - محمد عبد الحميد عبد ا عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    113430 قيد فى 16-07-2017 برقم 

ايداع    10332 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 14ش الشئون 

الجتماعيه من ش ترعه المردومه جزيره محمد الوراق - الجيزة

161 - محمد عبد الحميد عبد ا عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    113430 قيد فى 16-07-2017 برقم 

ايداع    10332 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26ش الشئون 

الجتماعيه من ش الترعه المردومه جزيره محمد - الوراق

162 - رمضان السيد سعيد خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    115355 قيد فى 01-07-2009 برقم ايداع    

898 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان الي//16ش قصر 

الخديوي المجزر اللي-ملك// احمد حموده محمد

163 - طه ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    39547 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

23861 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/20 ش 

الرشيد - العجوزة

164 - طه ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    39547 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع    

2040 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش الرياض متفرع من ش 

شهاب العجوزة
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165 - طه ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    39547 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع    

2040 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/20 ش 

الرشيد - العجوزة

166 - المهدي سعد الدين محمد صادق التونسي تاجر فرد سبق قيده برقم    80604 قيد فى 2019-11-26 

برقم ايداع    17239 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نقل المقر الي /

محل داخل نادي الشمس خلف ابو شقرة

167 - مرفت محمود حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم    87440 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    

11456 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/28 ش سعيد سالم من 

علي بن ابي طالب ترعة المجنونة بولق الدكرور

168 - احمد محمد صبحي محمد المهدي تاجر فرد سبق قيده برقم    93033 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    

2827 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان  

ش مسجد رفاعي هيكل برطس م اوسيم

169 - شيماء محمد سليمان شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    102889 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

20620 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش عمر بن 

عبد العزيز بجوار المشتل البراجيل م اوسيم

170 - رمضان احمد السيد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    109405 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

6669 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/وردان ش 

السوق بجوار مكتب البريد

171 - مني محمد حسين سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27775 قيد فى 01-10-2013 برقم ايداع    

7348 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/دور ارضي ش الفكرية من 

ش عزبة عبد الحميد نصر اوسيم

172 - هاني محمد عبدا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    48798 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع    

118 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش احمد ماهر - اول فيصل

173 - هاني محمد عبدا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    48798 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع    

118 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الفرعونية مركز اشمون بملك / 

وائل محمد عبدالسيد راضى مع الغاؤه

174 - مصطفى محمد سعيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    70079 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع    

12080 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 4أ ش جهينه الدقي

175 - احمد جمال حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم    92798 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    2359 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 21 ش 

طلعت حرب من ش ضياء حسن محمد الهرم

176 - اسامه ياسين عبد الخالق عبد  الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم    103709 قيد فى 15-11-2021 برقم 

ايداع    22102 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/كوبري عبد 

الرحمن  بجار فيل عادل امام ابو رواش كرداسة

177 - أحمد خميس خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    109347 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

6548 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/43 ش 

استوديو مصر المريوطية الهرم

178 - أحمد خميس خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    109347 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

6548 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات العنوان ليصبح/

محل رقم 3 بالعنوان 427 ل حدائق الهرام الهرم

179 - محمد احمد الشامي محمد الحسيس تاجر فرد سبق قيده برقم    2521 قيد فى 25-07-2007 برقم ايداع    

2631 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح / القطعه 195 وجزء من 193ك 58 على 60 طريق مصر اسكندريه الصحراوى ابو رواش امبابه - 

الجيزة
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180 - يحي علي سنوسي جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    49456 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع    

15393 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  18 

ش ترعه السواحل امبابه -

181 - يحي علي سنوسي جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    49456 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع    

4385 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  18 

ش ترعه السواحل امبابه -

182 - كرلس سعد سمير ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم    71952 قيد فى 31-12-2018 برقم ايداع    

17574 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن في / 18ش 

حمدى عبد العزيز من ش الغاز وراق العرب

183 - مجدي محمد محمود محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم    81322 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

18530 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح 44 ش محمد حسن 

كفر طهرمس فيصل

184 - محمد محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    83274 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع    

3055 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/برج 

الجرزاوى ش امام الشافعى - من ش الشيخ ريحان - فيصل

185 - ابراهيم عبد الكريم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    99846 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    

15610 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 

القطا مركز منشاة القناطر الجيزه

186 - منى سعيد شحات عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    101424 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

18096 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش مسجد رفاعي بدير برطس م 

اوسيم

187 - ماجده صلح مختار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    108643 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    

5082 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان الحي 11 م البركة المجاورة الثالثة

188 - اشرف مسعد رجب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    111978 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

12050 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / منزل احمد امين السيسي 

برطس م اوسيم

189 - علي محمد علي الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم    31637 قيد فى 20-03-2014 برقم ايداع    

2786 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش علي الخواص بولق 

الدكرور

190 - منى عبد المنعم محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    58672 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    

5296 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/2 شارع كمال فهيم اللبيني 

فيصل

191 - اسلم محمد ابراهيم حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم    68237 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع    

8392 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/26 ش زغلول نزلة السيسي 

الهرم

192 - عمرو صلح يوسف منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    70147 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع    

12237 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/27 ش عبد 

الحميد عيسي الشارع السياحي كرداسة

193 - احمد عنتر مبروك عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    78748 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    

13623 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح/10

ش بدر - البراجيل - اوسيم

194 - احمد عنتر مبروك عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    78748 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    

13623 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/2ش اولد 

بدر - البراجيل - اوسيم
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195 - كريم لبيب فريد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    82276 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    968 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/12 ش محمد سعيد من ش المنشية 

بجوار ميدان الساعة

196 - امير عماد عبدالفتاح خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    82462 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع    

1350 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/طريق سقيل ش عزبة 

العرب بجوار فيل الوقاف الكوم الحمر اوسيم

197 - محمود احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84025 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    

14854 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تحويل الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/ش الصحافة -الحوامدية الي فرع

198 - محمود احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84025 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    

14853 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تحويل الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/ش بورسعيد البدرشين الي فرع

199 - محمود احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84025 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

4560 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تحويل الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/ش الصحافة -الحوامدية الي فرع

200 - محمود احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    84025 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

4560 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تحويل الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان/ش بورسعيد-البدرشين الي فرع

201 - ابانوب عيد عيسي عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    87941 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

12426 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/رقم 2 ش عمرو بن 

العاص بالقرب من كنيسة ماري جرجس وراق العرب

202 - عماد حمدي ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    92175 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/40 ش الشرق الثلثيني 

العمرانية

203 - علي سيد علي يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    103117 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع    

21025 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح/ 7ش عمر بن الخطاب من ش سالمان العربى - المسابك - الوراق

204 - مروا عبد العليم احمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    107230 قيد فى 26-01-2022 برقم 

ايداع    2228 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/اول العزبة بجوار 

د مصطفي كفر حكيم كرداسة

205 - امام عادل عبد الصبور خضراوي تاجر فرد سبق قيده برقم    109733 قيد فى 20-03-2022 برقم 

ايداع    7363 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/5ش 

عادل انور الدالى من ش الشهيد احمد حمدى - فيصل - الجيزة

206 - محمود بدوي علي بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    114908 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

18395 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 8 

ش المير ابو سالم من عز الدين عمر العمرانية

207 - عمر مجدي محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    115140 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    

18935 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش عمال الكهربا فتحي هاشم 

متفرع من عثمان محرم طالبية الهرم

208 - اصبح صيدليه د محمد الحينى تاجر فرد سبق قيده برقم    248 قيد فى 15-05-2007 برقم ايداع    

249 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل 

1,2,3,51 منطقة الخدمات قطعة 1 مركز علي الدين التجاري الحي الثاني المجاورة الثالثة

209 - مروان السيد محمد النبوى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    8678 قيد فى 25-10-2020 برقم 

ايداع    14560 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 209 ش الملك فيصل - 

محطة الطوابق - الهرم
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210 - مروان السيد محمد النبوى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    8678 قيد فى 14-02-2008 برقم 

ايداع    1720 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/5 شارع بن أرحب 

واجهه شارع النيل

211 - مروان السيد محمد النبوى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    8678 قيد فى 14-02-2008 برقم 

ايداع    1720 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن 

بالعنوان/209 شارع الملك فيصل

212 - محمد سعيد عزام سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    24142 قيد فى 04-03-2013 برقم ايداع    2184 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش عمر بن عبدالعزيز البدرشين الجيزه

213 - محمد محمد رشدى عبد المطلب ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    27179 قيد فى 17-07-2013 برقم 

ايداع    6589 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع بالعنوان /زمام 

العلم حوض صادق قسم ثان الفيوم

214 - عمر رضا عبد السلم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    58145 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع    

4429 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/201 شارع الملك فيصل 

الهرم

215 - صبحي عبد ا عبد القادر عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    78008 قيد فى 28-08-2019 برقم 

ايداع    12181 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ 

ترعه المريوطيه بجوار مسجد الرفاعى ناهيا م كرداسه

216 - محمد فاروق عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83309 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3119 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن ب المعادي شقه 

4 عقار ب دور 22 ابراج المهندسين 2 كورنيش النيل

217 - رحاب ماهر طه حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم    93629 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    

3973 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش سلمه 

الشاعر كرداسه

218 - مصطفى محمد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    109820 قيد فى 22-03-2022 برقم 

ايداع    7566 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/1 المناشي 

الخطاطبة مركز منشأة القناطر

219 - عبير سليمان عطا ا شنود تاجر فرد سبق قيده برقم    113067 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

14380 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/3 ش عبد المنعم رياض 

المنيب

220 - وائل عادل رجب عبد الحفيظ عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    113668 قيد فى 30-04-2017 برقم 

ايداع    1915 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/طريق المريوطية 

ميت رهينة البدرشين

221 - ريم محمد سعد الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    115279 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع    

10364 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان / ليصبح 14 ش 

مسجد السلم من ش الشهيد احمد حمدى -فيصل -

222 - ياسر صلح محمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    27046 قيد فى 07-07-2013 برقم ايداع    

6374 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش التحرير مزلقان ام خنان 

بجوار مسجد الصيفي الحوامدية

223 - علء حسن قطب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    47168 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع    786 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/124 شارع الصفا والمروة بالطابق 

الول برج المعز فيصل الطوابق

224 - هند فتحي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    52524 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    18839 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/1 ش الوحدة 

الصحية سقيل م اوسيم
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225 - هند فتحي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    52524 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    9230 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/1 ش الوحدة 

الصحية سقيل م اوسيم

226 - محمد طاهر محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    53028 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

1000003 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 328 ش الملك فيصل - شقة 

47 الدور 4 عمارات الشروق - محطة حسن محمد - فيصل -

227 - روحيه صابر عبدالحميد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    70595 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

13126 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/20 ش شلبان ترسا

228 - وائل سعيد سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    75379 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع    6948 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/14 ش الثلجات البراجيل م اوسيم

229 - ياسر سعودى عبد المولى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    86556 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    

9723 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بالعنوان/القطعة 

رقم 147 منطقة الشباب الصناعية الخفيفة شرق النيل ملك حنان ابو الخير علي ابراهيم

230 - ماجده صلح مختار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    108643 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

15649 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان الحي 11 م البركة المجاورة الثالثة

231 - عماد سعيد السيد علي عقده تاجر فرد سبق قيده برقم    115639 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع    

20057 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/بني سلمة 

غرب الرياح الناصري مركز منشأة القناطر

232 - اشرف سعيد عبد العال البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    38277 قيد فى 05-01-2015 برقم ايداع    

127 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان ق 

118 المنطقة الصناعية مخازن الشباب 6 اكتوبر

233 - عبير فرج منصور جمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    60244 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع    

7989 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي 10 ش ناصر الثوره بين الهرم وفيصل الجيزه

234 - محمد محمد نبيل ذكى عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    85696 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    

8136 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان النشاط ليصبح / 

برج اجياد ش اجياد المريوطية  فيصل

235 - خلود سيد عبد الصادق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    100998 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

17387 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/4 ش اللبيني 

الهرم

236 - خلود سيد عبد الصادق حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    100998 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

17387 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح/65 ش المريوطية 

الهرم

237 - فرج عبد العاطي حمزه المياني تاجر فرد سبق قيده برقم    109084 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    

6008 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح ش يحى السيسي متفرع من 

ش النادي برطس اوسيم

238 - علياء عبدالمنجي محمود هجرس تاجر فرد سبق قيده برقم    110346 قيد فى 31-03-2022 برقم 

ايداع    8622 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع 

بالعنوان قطعه 5 ب شارع حافظ رمضان ابراج العمار بلزا عماره ج المنطقه السادسه مدينه نصر القاهره

239 - احمد شوقى رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    114733 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع    

3938 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 5 

ش جهينة الدور الول شقة 4 - الدقى -
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240 - رضا عبدا عبد الواحد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    115019 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

18651 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع الملقة الرهاوي 

مركز منشأة القناطر

241 - تمام جمعه على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2661 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع    2777 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الرئيسي الكائن بالعنوان/الشوبك 

الشرقي فرع تابع للسجل التجارى رقم 2661

242 - اسامة عبد المحسن محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    4008 قيد فى 11-09-2007 برقم ايداع    

4219 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية زياده راس المال بالرئيسي الخر 

الكائن بالعنوان /2ش كفر ميت سهيل مركز منيا القمح الشرقيه الي 4000000اربعه مليون جنيه

243 - احمد محمد السعيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    26786 قيد فى 18-06-2013 برقم ايداع    

6012 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ش 

العمده - بشتيل البلد - الوراق

244 - مرفت علي السيد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    62606 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    

12489 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 18 ش 

استوديو مصر - المريوطية - العمرانية

245 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    64366 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

7956 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/37 ش 

الربعين الطوابق فيصل

246 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    64366 قيد فى 03-10-2019 برقم ايداع    

14234 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 158 ش 

الهرم ميراك سنتر -

247 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    64366 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    790 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 160 و 158 ش الهرم - مجمع ميراك 

سنتر محل رقم 44

248 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    64366 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    790 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 158 ش الهرم 

ميراك سنتر -

249 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    64366 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    790 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن بالعنوان/37 شارع 

الربعين الطوابق فيصل

250 - ابراهيم مصطفى محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    74478 قيد فى 28-03-2019 برقم ايداع    

5175 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/11شارع محمود صدقى 

متفرع من ترعه الزمر ع ش الجيزة

251 - هدى طارق راغب على تاجر فرد سبق قيده برقم    78525 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع    

13216 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح /22 

ش الكابلت من ش معهد البحاث وراق الحضر

252 - احمد عبد المقصود عبد المقصود عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    82488 قيد فى 2020-01-23 

برقم ايداع    1389 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح 

فرع بالعنوان التالي 15 ش الهواري من القوميه العربيه ارض الحداد امبابه الجيزه

253 - ديفيد سمير فيلبس مكسيموس تاجر فرد سبق قيده برقم    87816 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

12217 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4عمارات البترول - المعادى 

الجديده

254 - صلح عبدالرحيم احمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم    92759 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

2282 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/22 ش علي 

بن ابي طالب التعاون الهرم
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255 - احمد شاذلي سيف الدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    94081 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع    

5006 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 14 بلوك 

40 مدينة العمال امبابة

256 - اميرة ابراهيم علي متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    97314 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع    

14258 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان التالي / 7 

ش المشروع - القصر - امبابة 0 بنشاط / مكتب مقولت عمومية 0 براس مال / عشرون الف

257 - حماده علي سيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    99530 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    

15032 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/43 شارع 

زغلول من نزلة السيسي العمرانية

258 - بسمة محمود عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    109701 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

7282 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/26ش 

المدرسه من ش المعهد الديني صفط اللبن بولق الدكرور

259 - شرف رشدي عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    112450 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    

13071 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / سوق 

الجمال - برقاش

260 - نور فاروق احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    115818 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع    

5409 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط /ليصبح 42 

ش محمد سالم مدينه المل امبابه

261 - دلل حسين السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    115819 قيد فى 14-03-2012 برقم ايداع    

5253 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 41 ش 

محمود عبد ا ش التحرير - عزبة أبو الليل - بولق الدكرور-

262 - يوسف احمد يوسف عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    8452 قيد فى 09-02-2008 برقم ايداع    

1471 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

مول الهرام البوابه الثانيه بجوار النادي هضبه الهرام الهرم بنشاط مطعم مشويات

263 - رزق محمود لملبس جاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    15861 قيد فى 17-09-2008 برقم ايداع    

10141 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/كفر حميد العياط

264 - عبد ا فاروق عبد ا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    47503 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع    

1294 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/برك الخيام 

كرداسة

265 - احمد مصطفى السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    50845 قيد فى 06-06-2016 برقم ايداع    

6570 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش ابو تمام 

المطبعة فيصل

266 - ايات محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    55523 قيد فى 05-01-2017 برقم ايداع    225 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/15 ش عيسي الحمصاني اللبيني 

فيصل

267 - عمرو سلطان عبدالنبي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    67749 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع    

7429 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع داير الناحية الحسانين 

مركز منشأة القناطر

268 - احمد رجب بيومى محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    70788 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع    

13314 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 

12 و 4 و5 بالدور الرضي سنتر اللؤلؤة الحي الول مجاورة 2 الشيخ زايد

269 - سعده علي السيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    77791 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    

11779 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/كومبرة امام مصنع انجوى 

كرداسة
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270 - سحر عبد المقصود منصور سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    80788 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    

17580 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / ش 

بين البلدين بجوار ورشه البلط برك الخيام كرداسه الجيزه

271 - فهمي جمعه عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    86742 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

10081 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/16 ش المعتمدية كرداسة

272 - احمد مجدى محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    87880 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع    

158 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 23ش مسجد الرحمه من ش السينما 

وراق العرب

273 - طاهر وحيد كمال مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم    88686 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

13854 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش حلمي 

عبد اللطيف ابو زيد العشرين فيصل

274 - طاهر وحيد كمال مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم    88686 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

13854 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 9 ش 

الهرم ناصية سهل حمزة الهرم

275 - محمد زكري محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    104931 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

24287 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ناصية ش 

المريوطية مع التخطيط الكوم الخضر العمرانية

276 - محمد عبده محمد على عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    115848 قيد فى 21-12-2009 برقم 

ايداع    18731 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1شارع اولد بدر - 

البراجيل مركز اوسيم
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النشاط

1 - فهمي للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  18562 قيد فى 05-01-2009 برقم ايداع    126وفى تاريخ  

01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب نقل عمال داخل ج م ع

2 - محمود صبحى لمعى زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  44394 قيد فى 01-10-2015 برقم ايداع    9440

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

3 - كريم حسني علي محمد غلب تاجر فرد سبق قيده برقم  107160 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

2100وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/عرض مؤثرات سمعية وسمعية بصرية 

عن طريق الكمبيوتر

4 - نجلء محمود علي محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  113815 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

16010وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ حظيرة مواشى

5 - عماد عبد العزيز فوزي عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  114282 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

17044وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /مكتب نقل عمال داخل ج م 

ع

6 - محمد فتحي محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  27790 قيد فى 02-10-2013 برقم ايداع    7385وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب نقل عمال داخل ج م ع

7 - شريف احمد محمد احمد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  37664 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع    

12438وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/دهانات مائية وكرانيش جاهزة

8 - مصطفى مجدى متولى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  51868 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع    

8175وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مكتب نقل عمال

9 - محمد فؤاد ابراهيم حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم  54697 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع    12698

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ريجيسير

10 - استدراك  علي خيري عبد الحافظ مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  56661 قيد فى 22-02-2017 برقم 

ايداع    2057وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / عرض مصنفات سمعيه 

وبصريه عن طريق الدش للنشاط الصلي

11 - ابراهيم محمد ذكى محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  58663 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    

5287وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مكتب لدارة وتشغيل المطاعم

12 - هيثم سعيد سعد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64397 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع    857وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط مقاولت عمومية ليصبح اعمال معدنية

13 - محمد عبدالعظيم احمد ابو الفضل تاجر فرد سبق قيده برقم  90149 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع    

16796وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/الستيراد ما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعة 6 والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية

14 - مصطفي عبد الفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  90447 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

17378وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس جاهزة

15 - جمعه محمد عبد العظيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  97627 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    

11482وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس جاهزة

16 - ازهار فتحي محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  100763 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع    

16965وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصوير فيديو والدعايه والعلن الى 

النشاط الصلى

17 - محمود اسماعيل خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43894 قيد فى 06-09-2015 برقم ايداع    

8695وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال

18 - تامر عبد العزيز متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  52946 قيد فى 21-09-2016 برقم ايداع    9898وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد وتصدير

19 - محمد رضا عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59580 قيد فى 03-07-2017 برقم ايداع    6815

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع
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20 - شنوده زكريا زاكى واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  68187 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع    8311

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مصنع ملبس

21 - هينار عاطف اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  78139 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع    

12424وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/خدمات رجال العمال في مجال العمال 

الدارية

22 - طه محمود طه عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  98276 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    12675

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تصنيع حلوي من عجين ومخبوزات

23 - ابراهيم نبيل السيد شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم  113052 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

14357وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط البقالة

24 - عمرو صابر عبدالنبي عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  114694 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع    

7082وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ ورشة تصنيع ملبس جاهزة

25 - رنده نور الدين محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  57011 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع    2621

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت وتوريدات عمومية وتصدير

26 - السيد اسعد السيد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  66863 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع    5652

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال ورحلت داخل ج م ع

27 - ايمن هلل محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  91879 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع    11258

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة الصاج والمعادن ليصبح النشاط/مصنع 

تشكيل المعادن وتجارة الصاج والمعادن

28 - محمد سالم محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  102555 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    20050

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط خدمات بيئية واثاث مكتبي وايجار وبيع 

وشراء ومزايدة ومقاولت عمومية وتوريدات عمومية

29 - صابرين احمد عثمان علي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  103020 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

20850وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع ادوات كهربائية

30 - محمد نصر احمد الشنبطي تاجر فرد سبق قيده برقم  104053 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    

22720وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تبريد وتكييف والعمال 

الكهروميكانيكيه

31 - مبروكه ناجح عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  107359 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    2518

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مواد غذائيه بالجمله

32 - محمد اسامه عبد الغنى احمد المتيم تاجر فرد سبق قيده برقم  41396 قيد فى 12-05-2015 برقم ايداع    

4196وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط توكيلت تجارية ليصبح النشاط استيراد 

وتصدير

33 - احمد مصطفى علي محمد السروى تاجر فرد سبق قيده برقم  47847 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    

1838وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

34 - مصطفى عرفه احمد صبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  51879 قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع    

8192وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خدمات رجال اعمال ف الستشارات 

الدراية  وخدمات نظافة

35 - نيفين محمد منشاوي محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  55788 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    

664وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح مكتب رحلت ونقل 

عمال داخل ج م ع

36 - محمد مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83834 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    4165

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجاره مواد غذائية جمله وقطاعى

37 - سحر محمد عبدالسلم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  90062 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    

16638وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تدريب حرف يدويه

38 - عيد محمود جمعة مشرية تاجر فرد سبق قيده برقم  105196 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

24773وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مزرعة دواجن
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39 - هانى محمد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  114837 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    18251

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد وتركيب منتجات اللمونيوم الزجاجى والمقاولت 

العامه

40 - محمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  16759 قيد فى 28-10-2008 برقم ايداع    

11240وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط انتاج وتوزيع وتصوير وتحويل 

ومونتاج سينمائي وتلفزيون وفيديو ومصنفات سمعية وسمعية بصرية علي اقراص صلبة ومدمجة وميكساج 

ودوبلج وجرافيكس بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

41 - اصبح  مكتب توريدات عمومية محمد فاضل تاجر فرد سبق قيده برقم  26945 قيد فى 2013-06-25 

برقم ايداع    6231وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة

42 - سامية فهمي محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  83270 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    3051

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية ) دون كمبيوتر ( 

واضافة نشاط / انشطه المطاعم وخدمات الطعمه المتنقله ) دليفري ( علي النشاط الصلي

43 - اسماعيل فتحي رضوان اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83281 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3074وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب هندسي وتوريدات

44 - فهد درباله فضل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35450 قيد فى 09-09-2014 برقم ايداع    9130وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريدات عمومية

45 - هند جريس قلد جريس تاجر فرد سبق قيده برقم  54927 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع    13097

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل عمال

46 - محمد عبد السلم محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  55130 قيد فى 21-12-2016 برقم ايداع    

13415وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

47 - وائل ابراهيم عبدالكافى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  64716 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    

1428وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/اكسسوارات حريمي

48 - احمد حنفى صابر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  65922 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    3636

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مقاولت عمومية وتوريدات عمومية

49 - رجب محمد عبد الحكيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  68529 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع    

8976وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح بقالة جافة

50 - محمد مصطفى فتحى متولى سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  94808 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع    

6388وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

51 - مياده محى الدين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  97308 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع    7859وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ملبس

52 - امير حسني ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  112992 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

14217وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريد المنتجات والمكملت 

الغذائية وتصنيعها لدي الغير

53 - صبرى عباس للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  7408 قيد فى 12-01-2008 برقم ايداع    310وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذ ف متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال داخل ج م ع

54 - شيماء حسن عبد الرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  48244 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع    

2453وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عامه على النشاط الصلى

55 - ماجد محمد محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  60992 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

9548وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مركز صيانة وخدمة سيارات

56 - ماجد محمد محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  60992 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

9548وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مركز صيانة وخدمة سيارات

57 - محمد سعد محمد عبود تاجر فرد سبق قيده برقم  81196 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    18320

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خدمات فنقية هاوس كيبينج وتنظيف وجهات 

ومكافحة حشرات وتعقيم
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58 - عماد عبد الرحيم زغلول احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81725 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع    

19315وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

59 - اصبحت/ الفادى للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  89069 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

14570وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عموميه

60 - احمد سليمان محمد عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم  89257 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    

14969وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال

61 - منى الكفراوى احمد النقباسى تاجر فرد سبق قيده برقم  114606 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

17755وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استدراك بيانات النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال 

ورحلت

62 - نسرين احمد امام حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  114893 قيد فى 15-04-2007 برقم ايداع    6451

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تنمية عقارية

63 - فرحات ثابت عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  115003 قيد فى 01-02-1990 برقم ايداع    846

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/محل بيع جلود احذية

64 - عنتر السيد على عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  18803 قيد فى 14-01-2009 برقم ايداع    435وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / المقاولت العموميه والتصدير 

والتوريدات العموميه ) دون كمبيوتر (

65 - صابر سلمه حلمى عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  32222 قيد فى 13-04-2014 برقم ايداع    

3720وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / دش وخلط وتعبئة حبوب علي النشاط 

الرئيسي

66 - سامى احمد عطيه رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  35507 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع    9202

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

67 - أحمد صلح اسماعيل خالد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  41604 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع    

5211وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامة الي النشاط الصلي

68 - ابراهيم عبد الرازق عبد الواحد على تاجر فرد سبق قيده برقم  48888 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    

3457وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ وكيل فنانين

69 - احمد خضر احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  82859 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    2180

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت من النشاط الصلي ليصبح النشاط /

مكتب نقل عمال

70 - هيثم محمد احمد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  87389 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

11372وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /بيع ملبس جاهزة

71 - امال عبد الظاهر سيد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  89278 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    

15016وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/المقاولت وتشطيبات وانشاء وصيانة 

الملعب وحمامات السباحة

72 - وليد حسنين رمضان فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  90903 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

18190وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/المقاولت والتشطيبات

73 - مرثا سعيد فرج جادا تاجر فرد سبق قيده برقم  101871 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    18869

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ صيانه وبيع الت تصوير مستندات 

ومستلزمات تشغيلها فيما عدا / اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه

74 - رمضان سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  102849 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

20554وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / العلفة ليصبح النشاط توريد مواد 

غذائية وبقالة وعطارة وعلفة

75 - محمد عبدا احمد العشري تاجر فرد سبق قيده برقم  104358 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

23235وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح تصدير
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76 - ماجده صلح مختار احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108643 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    5082

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/تربية وتسمين المواشي ليصبح  النشاط انتاج 

البان

77 - حامد رمضان السيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109679 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

7227وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عامة وصرف صحي

78 - حماده اسماعيل ياسين خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  112519 قيد فى 21-07-2015 برقم ايداع    

9084وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عمومية واستيراد وتصدير

79 - حماده اسماعيل ياسين خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  112519 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    

3073وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح ورشة خراطة وتجارة الخردة

80 - محمود راتب محمد عامر بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  114875 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

18333وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تصنيع اللوميتال

81 - عمرو ابراهيم محمود قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  115042 قيد فى 20-12-2006 برقم ايداع    

20959وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مكتب استشاري للستشارات الدارية

82 - ثروت رأفت ندا عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  2681 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع    2798وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال

83 - وليد عطيه سيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  26501 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    5582وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/محل بيع هدايا وزهور صناعية

84 - هند فتحي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52524 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    9230وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مصنع بلستيك

85 - هند فتحي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52524 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    18839وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع بلستيك

86 - محمد سيد فاضل عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  83152 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    2775

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خدمة سيارات وتغيير زيوت وغسيل سيارت 

وصيانات سريعة

87 - وليد عبدالواحد محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  105586 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

25325وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع وتوزيع فراخ

88 - مصطفى محمد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109820 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

7566وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تربيه دواجن و تسمين

89 - شعبان كامل عبد الفضيل عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  113923 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

16229وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تجميع منتجات البان

90 - محمد صلح سيد احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  115018 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

18650وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ادارة وتجهيز مطاعم 

وكافيتريات

91 - سمير حسن عبد الرحيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  14340 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع    

8299وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد مواد بناء على النشاط الرئيسي

92 - محمد احمد شوقي عطوه عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  42526 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع    

6615وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات نظافة وتعقيم

93 - على فاروق عيدعبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  71267 قيد فى 06-12-2018 برقم ايداع    

16182وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشة تصنيع موبيليا

94 - اسماعيل عبدالظاهر يوسف عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  76432 قيد فى 25-06-2019 برقم 

ايداع    9157وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد بلوكات رخام مصرى 

خام و نقل بالعموله

95 - ضياء ربيع محمود السيد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  98458 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

12984وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة تعبئة و تغليف المواد الغذائية
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96 - سناء رجب عبد الموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  54872 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    13007

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ثلجة موز وفاكهة

97 - احمد صابر امام عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  59684 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    6998

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/الستيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 والتصدير فقط

98 - اسماء عبدالمعطى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76959 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    

10185وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع تصنيع الومنيوم

99 - ميلد مكرم مؤنس بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  89380 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع    15201

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريدات عمومية دون الكمبيوتر

100 - مصطفي عبد الفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  90447 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

17378وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تصنيع ملبس جاهزة دون 

الزي العسكري

101 - حسن محمد حسين عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  99384 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

14744وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/معرض لبيع المخبوزات 

والحلوي ومخبز حلواني حلوي من العجين

102 - بري للتوريدات العمومية و جميع انواع المخلفات تاجر فرد سبق قيده برقم  102915 قيد فى 

31-10-2021 برقم ايداع    20654وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

ليصبح/ جراجات السيارات البارك

103 - وليد ابراهيم علي سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  104213 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

22991وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع ادخنة

104 - عبد اللطيف محمد عبد اللطيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107908 قيد فى 13-02-2022 برقم 

ايداع    3638وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تجارة مواد غذائية بالجملة

105 - احمد محمد عمرو خليل حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  110597 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

9189وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة حديد و توريدات عمومية

106 - احمد رجب يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  113132 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

14508وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ وكيل بالعموله

107 - السيد يوسف ابراهيم شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  15241 قيد فى 25-08-2008 برقم ايداع    

9379وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  كافتيريا لتقديم المشروبات الساخنة والباردة

108 - جمال محمد عبد المولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21921 قيد فى 09-12-2012 برقم ايداع    

1670وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط

109 - عزت محمد نجيب عبد العزيز امين تاجر فرد سبق قيده برقم  24951 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع    

3344وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تجارة الجملة غير التخصصية

110 - السيد عبد الحميد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28040 قيد فى 21-10-2013 برقم ايداع    

7772وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/استغلل محاجر ونقل

111 - محمود عطيه عبد المولي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  48833 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    

3365وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تعبئة وتغليف يدويا

112 - انس عبد الله حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53344 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

10527وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد الجهزة الكهربائية واجهزة 

المساحة و الستيراد والتصدير

113 - مصطفى محمود عراقي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54109 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع    

11768وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تعبئة وتوزيع الكسيد

114 - اسلم محمد محمود عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  59449 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    

6584وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مطابخ واثاث

115 - عصام ناجى شكرى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  71174 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

15990وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/معالجة المياه
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116 - انطونيوس نبيل عريان غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  78768 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    

13661وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعبئه وتغليف البلستيك وتوريدات عموميه

117 - سميرة يوسف الفيزي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96444 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع    

9536وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع اللومنيتال وتوريدات عمومية

118 - هبه ا عيد محمود علي الدبسي تاجر فرد سبق قيده برقم  115198 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

19078وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عموميه وبيع 

الكروت الخصم والتخفيض بجميع اشكالها وخدمات اعداد برامج الرعايه الطبيه والصحيه بجميع اشكالها

119 - محمود السيد محمد عوض الهباب تاجر فرد سبق قيده برقم  17630 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    

1760037وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط صناعة استنباط معدنية

120 - محمود السيد محمد عوض الهباب تاجر فرد سبق قيده برقم  17630 قيد فى 24-11-2008 برقم ايداع    

12310وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط صناعة استمباط معدنية

121 - احمد خالد فاروق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30146 قيد فى 15-01-2014 برقم ايداع    418وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/استغلل المناجم والمحاجر والتنقيب عن الخامات 

التعدينية والمعادن واستخراجها

122 - عادل فتحي احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  56126 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع    1228

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مكتب نقل عمال داخل ج م ع

123 - حماده سيد محمد محمود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  72505 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    

1138وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تورزيع الدوية البيطرية واضافات 

العلف والمطهرات والتعبئة لدي الغير

124 - محمد حمدي محمد عبد الراضي تاجر فرد سبق قيده برقم  83714 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

3963وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التعبئة والتغليف والتجارة والتوزيع

125 - حنان احمد كمال رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  88724 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع    

13935وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ اعاده تدوير مخلفات زراعيه على 

النشاط الرئيسي

126 - جليلة ناجي السيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  106588 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    919

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح تجميع وتصنيع منتجات اللبان

127 - ابراهيم مصطفى عدلي مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم  107125 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    

2026وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط محل جزارة

128 - شيماء احمد محمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  114921 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

18418وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل عمال داخل ج م ع

174 - صبحي عبد ا عبد القادر عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  78008 قيد فى 28-08-2019 برقم 

ايداع    12181وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استصلح الراضى 

الصحراويه والبور على النشاط الصلى

175 - محمد عبده علي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  84350 قيد فى 13-05-2020 برقم ايداع    5397وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال

129 - الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  115041 قيد فى 28-06-2009 برقم ايداع    8748وفى تاريخ  

18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه والستثمار العقاري بيع وتاجير 

السيارات اقامه وتشغيل مركز السيارات والصيانه واقامه وتشغيل محطات تموين السيارات واقامه وتشغيل 

المطاعم والكافيتريات والجراجات المتعدده الطوابق واقامه وتشغيل المدارس والمولت التجاريه والداريه وتنميه 

زراعيه واستصلح زراعي

130 - طه ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39547 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع    

2040وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مطعم وكوفي شوب

131 - طه ابراهيم عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39547 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

23861وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تنمية عقارية في مجال التشييد والبناء وادارة 

المطاعم
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132 - حورية اسماعيل عبد الله امام تاجر فرد سبق قيده برقم  40006 قيد فى 18-03-2015 برقم ايداع    

2755وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس

133 - سامى عزيز عبد النور صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  41984 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع    

5787وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

134 - ابراهيم السيد عبد الحميد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  84282 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع    

5263وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد مواد البناء و التشييد

135 - شنوده رشاد نصار ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم  106385 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    536

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /تصميم و تنفيذ و تشغيل محطات الطاقة 

المتجدده الشمسية

136 - رمضان احمد السيد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  109405 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

6669وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /تجارة الخضار والفاكهة

137 - عبدا رجب ايراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  26016 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع    4849وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

138 - حسن خالد حسن حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  66235 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    4260

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت علي النشاط الصلي

139 - احمد جمال حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  92798 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    2359

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع ملبس جاهزه

140 - حمدي عطية عبد المنطلب عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  107439 قيد فى 02-02-2022 برقم 

ايداع    2681وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مزرعة دواجن

141 - عبد الوهاب محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  27993 قيد فى 10-10-2013 برقم ايداع    

7695وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

142 - محمود السيد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  32437 قيد فى 23-04-2014 برقم ايداع    4083

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /توريد وتاجير المعدات الثقيله ومستلزماتها 

والمقاولت عل النشاط الصلي

143 - محمد عبد العال خليل عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  33605 قيد فى 12-06-2014 برقم ايداع    

5896وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/النظافة والتجميل

144 - محمد يسرى محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  55892 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    

744وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

145 - نجاه ناجح نجيب شكر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  73983 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع    4198

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ استيراد و تصدير

146 - منى سعيد شحات عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  101424 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

18096وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / سوبر ماركت

147 - اشرف مسعد رجب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  111978 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

12050وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  معرض بيع اثاث و موبيليا

148 - محمد امين محمود احمد عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  115904 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع    

422وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع جميع انواع اللب و 

المقرمشات بتاريخ 2017/2/1

149 - سعد محمد عبد التواب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  10683 قيد فى 08-04-2008 برقم ايداع    

4009وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد وتصدير

150 - ايمن رمضان عبد العزيز عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  47873 قيد فى 17-02-2016 برقم 

ايداع    1873وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبحت/توزيع منتجات قمح

151 - بسمة جمال عبد السلم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  48561 قيد فى 13-03-2016 برقم ايداع    

2938وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال 

داخل ج م ع
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152 - عبد السميع علي عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  56287 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع    

1466وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

153 - حسام الدين سمير سعد البطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  58082 قيد فى 24-04-2017 برقم ايداع    

4342وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة و توريد الفاكهه

154 - اسامه جمال عجايبي عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  58085 قيد فى 24-04-2017 برقم ايداع    

4347وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة وتوريد الفاكهه

155 - منى عبد المنعم محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  58672 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع    

5296وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة /خدمات النقل والشحن

156 - علء محمد سعيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68345 قيد فى 26-06-2018 برقم ايداع    8627

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ نقل عمال ورحلت

157 - احمد ناصر جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  71747 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    17142وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ التوريدات العموميه

158 - محمود احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84025 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    4560

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع نظارات

159 - علء احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  93234 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

14091وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط  ليصبح / ورشة ملبس جاهزة

160 - باسل سعيد محمد شيمي تاجر فرد سبق قيده برقم  98059 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    12251

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريدات عمومية دون الكمبيوتر

161 - محمد هشام مرسي الفاضي تاجر فرد سبق قيده برقم  107722 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

3264وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل 

والتصنيع لدي الغير

162 - فاطمة احمد خضر عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  109144 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    

6159وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط صناعه الملبس الجاهزه ليصبح النشاط 

تشغيل ملبس للغير

163 - شرف رشدي عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112450 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    

13071وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة استغلل محاجر

164 - الء محمد عبد السلم عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم  112501 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    

13179وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عموميه

165 - مني محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  114510 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

17565وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مصنع ملبس

166 - محمد حسنين على حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  115556 قيد فى 15-05-2011 برقم ايداع    

7304وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بقاله على النشاط الصلى

167 - صابر محمد صابر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  42744 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع    6969

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح قطع غيار سيارات

168 - على محمد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  44465 قيد فى 05-10-2015 برقم ايداع    9543

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب نشر وتوزيع كتب الى النشاط الصلى

169 - محمد حسين احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  54300 قيد فى 16-11-2016 برقم ايداع    12053

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مقاولت عامة ليصبح/تأجير معدات ومقاولت 

عامة

170 - يوسف ربيع دياب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  67587 قيد فى 17-05-2018 برقم ايداع    7100

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير

171 - حسام وجدي عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71580 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

16814وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد الملبس

172 - نجاه حمدي صبحي كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  73283 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    2744

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد علي النشاط الصلي
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173 - ماجده محمد علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  77888 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع    

11969وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال ورحلت

176 - رحاب ماهر طه حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم  93629 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    3973

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع ملبس جاهزة

177 - عبير سليمان عطا ا شنود تاجر فرد سبق قيده برقم  113067 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

14380وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع ملبس

178 - صبري جمال عبد الحفيظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  114312 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

17135وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مزرعة دواجن

179 - هبه محمد محمد ابراهيم الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  58517 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع    

5046وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

180 - روحيه صابر عبدالحميد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  70595 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

13126وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مصنع مفروشات

181 - السيد بركة احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  73682 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    3552

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بقالة

182 - عزه عبدالمنعم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75744 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    

7697وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس

183 - ياسر سعودى عبد المولى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  86556 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    

9723وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية 

والدوات المنزلية

184 - عبد الباسط محمد النوبي ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  87396 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

11384وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مقاولت عامة

185 - احمد طه السيد شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  104453 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    

23368وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/جمع ونقل فرز وتخزين وتدوير 

المخلفات الصلبة الصناعية والزراعية الغير خطرة وتدوير مخلفات هالك المصانع الغذائية والمخبزات البكري ميل 

وتحويلها الي اعلف غير تقليدية وتصنيع اعلف للحيوانات

186 - محمد مصطفي هلل مصطفي شتا تاجر فرد سبق قيده برقم  114384 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

17279وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عموميه وتوريد 

المواد الغذائية بانواعها

187 - عماد سعيد السيد علي عقده تاجر فرد سبق قيده برقم  115639 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع    

20057وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مكتب ادارة وتوريد مواد محجرية

188 - احلم حمدى محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33344 قيد فى 01-06-2014 برقم ايداع    5465

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية

189 - اشرف سعيد عبد العال البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  38277 قيد فى 05-01-2015 برقم ايداع    

127وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط//تصنيع و  تجميع انظمة مضخات 

الحريق و المياه و الصرف الصحي بسعات مختلفه

190 - احمد ابو الخير سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59230 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع    6215

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريدات عامة وتوريد مواد تعبئة وتغليف

191 - خالد محمود محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  69917 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع    11746

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بقالة جافة

192 - احمد سمير عاشور دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  74164 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع    

4548وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد الي النشاط الرئيسي

193 - محمد محمد نبيل ذكى عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  85696 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    

8136وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتب مقاولت وانشاء وهدم واصلح 

واساسات
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194 - سماح سعد محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  87603 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

11831وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح /بقاله جافه

195 - اسلم نادر عبد الحميد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  105845 قيد فى 26-12-2021 برقم 

ايداع    25816وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/انتاج واذاعة المحتوى 

المسموع والمرئي فيما عدا اصدار الصف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العمالة والنترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة

196 - جمال شوقي حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  108951 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

5714وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير

197 - فرج عبد العاطي حمزه المياني تاجر فرد سبق قيده برقم  109084 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    

6008وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مركز تجميع ألبان

198 - زينب محمد عبد العظيم زلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  109466 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

6801وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/استيراد وتصدير وتوريد الخضار والفاكهة 

وتوريد الدوية والمكملت الغذائية ومنتجات تجميل والتصنيع لدي الغير وتوريد الجهزة الطبية والمستلزمات 

الطبية

199 - احمد مختار محمود رزق البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  112562 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    

13304وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط لند سكيب والصيانة والنظافة

200 - اسامة رفعت محمد عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  2229 قيد فى 16-07-2007 برقم ايداع    2306

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدجيل النشاط ليصبح/مكتب نقل عمال داخل ج م ع

201 - مسعد ابراهيم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9662 قيد فى 10-03-2008 برقم ايداع    2840

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب خدمات حكوميه

202 - عادل صلح حامد محمد هليل تاجر فرد سبق قيده برقم  21662 قيد فى 18-04-2009 برقم ايداع    

4110وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تسويق عقاري

203 - ايات دسوقى فرغلى دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  23245 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    

919وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب ترجمة

204 - رمضان احمد سيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  25314 قيد فى 16-04-2013 برقم ايداع    

3832وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد قطع غيار مستعملة لكابسات 

التبريد

205 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  64366 قيد فى 03-10-2019 برقم ايداع    

14234وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بلي ستيشن

206 - سامح محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  64366 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    790

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع وشراء واستبدال جميع انواع البلى ستيشن) فيماعدا 

خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه(

207 - معتز عبد النعيم سيد مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  64537 قيد فى 23-01-2018 برقم ايداع    

1112وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/بيع ملبس جاهزه

208 - محمود عبدالعظيم عباس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66198 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع    

4186وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصدير وتصنيع مواد غذائية لدي الغير

209 - عمرو لبيب عبد الحليم عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  66795 قيد فى 16-04-2018 برقم ايداع    

5517وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تعبئة مواد غذائية وتصدير

210 - ديفيد سمير فيلبس مكسيموس تاجر فرد سبق قيده برقم  87816 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

12217وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عموميه

211 - حماده علي سيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  99530 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    

15032وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط محل عطارة

212 - محمد ايمن محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  106797 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    

1325وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الخشاب للسياحة و الرحلت الفندقية وخدمة رجال 

العمال
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213 - بسمة محمود عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109701 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

7282وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادوات منزلية

214 - شرف رشدي عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112450 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    

13071وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تربية دواجن

215 - دلل حسين السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  115819 قيد فى 14-03-2012 برقم ايداع    5253

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع أدوات منزلية

216 - يوسف احمد يوسف عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  8452 قيد فى 09-02-2008 برقم ايداع    

1471وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مطعم مشويات

217 - العيسوي لتجاره العلف و المحاصيل الزراعيه و المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  39130 قيد 

فى 11-02-2015 برقم ايداع    1418وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع مواد 

غذائية جافة وعلفة وعطارة

218 - عايده حسن السيد علي عبد الشافي تاجر فرد سبق قيده برقم  45073 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع    

10450وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ادارة الملعب الرياضية واستصلح 

الراضي الزراعية والراضي الصحراوية والمقاولت العامة وايجار الساحات والمواقف

219 - عبد ا فاروق عبد ا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  47503 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع    

1294وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ورشة تصنيع معدات مخابز

220 - احمد مصطفى السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50845 قيد فى 06-06-2016 برقم ايداع    

6570وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصنيع لوحات اعلنية وخدمات نظافة

221 - دولت عبد الحميد عبد العال درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  52508 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    

9201وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/المقاولت العمومية

222 - ابراهيم على مكايد مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  56890 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع    2421

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مقاولت كهربائية

223 - نحمده عبده عبد العظيم الزيني تاجر فرد سبق قيده برقم  64922 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع    

1813وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت

224 - عمرو سلطان عبدالنبي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  67749 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع    

7429وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مكتب توريدات ومقاولت عمومية وخدمات 

المحاجر

225 - سعده علي السيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  77791 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    

11779وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

226 - احمد ربيع عاشور عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  79518 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    

15086وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف الرحلت

227 - احمد مجدى محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  87880 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع    158

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مصنع ملبس

228 - محمد عبدالهادي شحاته عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  103066 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

20923وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره وتوريد المواد الغذائيه علي 

النشاط الصلي

229 - محمد زكري محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  104931 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

24287وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة مواد غذائية

230 - اسلم محمد عباس شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  113097 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

14444وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط التصدير ليصبح النشاط/مكتب توريد 

حيوانات

231 - محمد محمد عطية احمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  114610 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

17763وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر 

المتخصصة
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3774 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2007  برقم ايداع 3,968.000 الى : الفتحى للمنظفات الصناعيه

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   49299 وتم ايداعه بتاريخ   

07-04-2016  برقم ايداع 4,134.000 الى : حربي عشماوي عبد المنطلب محمد منسي

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94802 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2021  برقم ايداع 6,381.000 الى : اضافة السمه التجاريه لتصبح/ زلزال للملبس الجاهزة

4 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114561 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2022  برقم ايداع 17,671.000 الى : ل يوجد

5 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114561 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2022  برقم ايداع 17,671.000 الى : محمد احمد محمد اسماعيل

6 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17329 وتم ايداعه بتاريخ   

15-11-2008  برقم ايداع 11,954.000 الى : اضافة سمة تجارية لتصبح / بيبي كارن

7 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37664 وتم ايداعه بتاريخ   

09-12-2014  برقم ايداع 12,438.000 الى : اصبح/معرض لمور للدهانات

8 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58663 وتم ايداعه بتاريخ   

17-05-2017  برقم ايداع 5,287.000 الى : اصبحت/ميكس

9 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110315 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-03-2022  برقم ايداع 8,537.000 الى : اصبحت/العربية للتجارة والتوريدات العمومية

10 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77591 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2019  برقم ايداع 11,349.000 الى : اصبحت/ الزهراء للمقاولت وتركيب اعمال صحية

11 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95354 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2021  برقم ايداع 7,393.000 الى : اصبحت/زد للملبس الجاهزة

12 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114052 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2022  برقم ايداع 16,496.000 الى : اضافة سمه تجاريه/ طيور التيسير

13 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57011 وتم ايداعه 

smart zone بتاريخ   09-03-2017  برقم ايداع 2,621.000 الى : سمارت زون

14 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107359 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2022  برقم ايداع 2,518.000 الى : تعديل السمه لتصبح/جده

15 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90062 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-11-2020  برقم ايداع 16,638.000 الى : اصبحت السمه/ ماجيك هاند ميد للصناعات اليدويه

16 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94923 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2021  برقم ايداع 6,603.000 الى : سوبر ماركت الصعيدي

17 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114837 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 18,251.000 الى : هانى محمد عطيه على

18 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114837 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 18,251.000 الى : كرتن لتوريد وتركيب منتجات اللومنيوم  الزجاجى

19 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115126 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-08-1996  برقم ايداع 8,518.000 الى : اصبحت/ the house البيت

20 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83281 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-02-2020  برقم ايداع 3,074.000 الى : مكتب الفجر للهندسه والتوريدات

21 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114884 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 18,356.000 الى : محمد حمدي حسن توفيق
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22 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114884 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 18,356.000 الى : ل يوجد

23 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12821 وتم ايداعه بتاريخ   

04-06-2008  برقم ايداع 6,478.000 الى : شريف عبد المنعم حبشى خميس

24 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64716 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2018  برقم ايداع 1,428.000 الى : اصبح الحرية

25 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65922 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-03-2018  برقم ايداع 3,636.000 الى : اصبحت/الحنفي للمقاولت العمومية والتوريدات 

العمومية والستيراد والتصدير

26 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92528 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2021  برقم ايداع 1,841.000 الى : اصبحت/المصطفي  للجهزة الكهربائية والدوات 

المنزلية

27 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94808 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-04-2021  برقم ايداع 6,388.000 الى : المصطفي لنقل العمال

28 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98044 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2021  برقم ايداع 12,221.000 الى : اصبحت/جي تي سي للتوريدات والمقاولت العمومية 

GTC

29 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102610 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-10-2021  برقم ايداع 20,159.000 الى : اصبحت/فيلو ستورز

30 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111333 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-04-2022  برقم ايداع 10,588.000 الى : اصبحت/ الكيان للملبس الجاهزة

31 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36212 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-10-2014  برقم ايداع 10,268.000 الى : اصبحت/الشرق الوسط للمقاولت العمومية

32 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   89069 وتم ايداعه بتاريخ   

25-10-2020  برقم ايداع 14,570.000 الى : اصبحت/ الفادى للتوريدات العموميه

33 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110738 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-04-2022  برقم ايداع 9,458.000 الى : اصبحت/مادا ترافيل

34 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113715 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-07-2022  برقم ايداع 15,785.000 الى : اصبحت/شاورما ورمان

35 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114893 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-04-2007  برقم ايداع 6,451.000 الى : اصبحت/الشرق للتسويق والتنمية العقارية

36 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71579 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2018  برقم ايداع 16,811.000 الى : سنتر الحياة

37 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87389 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-09-2020  برقم ايداع 11,372.000 الى : اصبح /مكتب الغزال تكس لبيع الملبس الجاهزة

38 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89278 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2020  برقم ايداع 15,016.000 الى : الصداقة للمقاولت وتشطيبات وانشاء وصيانة 

الملعب وحمامات السباحة

39 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90903 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2020  برقم ايداع 18,190.000 الى : اصبحت/نفرتيتي للتوريدات

40 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104358 وتم ايداعه 

fruit oasis بتاريخ   28-11-2021  برقم ايداع 23,235.000 الى : اصبحت / واحة الفواكه للتصدير

41 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114630 وتم ايداعه 

EDF FOR  بتاريخ   02-08-2022  برقم ايداع 17,799.000 الى : اصبح/اي دي اف للشحن

SHIPPING
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42 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115021 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 18,656.000 الى : محمد سيد عبدالصادق حماد

43 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115042 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2006  برقم ايداع 20,959.000 الى : اصبح / المكتب الفني للستشارات الدارية

44 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115059 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2017  برقم ايداع 2,720.000 الى : مؤسسة ام عائشه

45 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70670 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-11-2018  برقم ايداع 15,687.000 الى : اضافه سمه تجاريه/ مصنع بشاير كيدز للملبس 

والمنسوجات

46 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104369 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2021  برقم ايداع 23,250.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مركز باور لصيانة 

السيارات

47 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112471 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-06-2022  برقم ايداع 13,122.000 الى : اضافة سمه تجاريه/ سوبر ماركت المصطفى

48 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102915 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-10-2021  برقم ايداع 20,654.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ برى لجراجات السيارات

49 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113132 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2022  برقم ايداع 14,508.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ اليمان للتوكيلت 

التجاريه

50 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115219 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2022  برقم ايداع 19,121.000 الى : ابو الدهب للمقاولت والتوريدات العمومية

51 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115219 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2022  برقم ايداع 19,121.000 الى : ل يوجد

52 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21921 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-12-2012  برقم ايداع 1,670.000 الى : اصبح/جيمو ليف للخدمات النظافة ومكافحة الحشرات

53 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24951 وتم ايداعه 

for you بتاريخ   03-04-2013  برقم ايداع 3,344.000 الى : فور يو

54 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28040 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-10-2013  برقم ايداع 7,772.000 الى : اصبحت/المؤسسة العربية لدارة واستغلل المحاجر

55 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48833 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-03-2016  برقم ايداع 3,365.000 الى : اصبحت/السد

56 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54109 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2016  برقم ايداع 11,768.000 الى : اصبحت/ الرضوي لتعبئة وتوزيع الكسيد

57 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59449 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-06-2017  برقم ايداع 6,584.000 الى : اضافة سمه/ واكس هوم للثاث

58 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79885 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2019  برقم ايداع 15,815.000 الى : اضافة السمه التجاريه لتصبح/ كايرو ترانس للتوريد

59 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   87436 وتم ايداعه بتاريخ   

10-09-2020  برقم ايداع 11,449.000 الى : هبة ابو العيون عبدالصبور محمود

60 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92973 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2021  برقم ايداع 2,720.000 الى : اصبحت/ستار للمقاولت المتكاملة

61 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105884 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2021  برقم ايداع 25,906.000 الى : اصبحت/الندي للستيراد والتصدير والتوريدات 

العمومية
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62 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60284 وتم ايداعه 

Speed Car بتاريخ   07-05-2020  برقم ايداع 5,164.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ سبيد كار

63 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   82932 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2020  برقم ايداع 2,321.000 الى : نواره رجب ابوشوشه محمد

64 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92703 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-04-2020  برقم ايداع 2,171.000 الى : صبحت/دريم للتوريدات واعادة تصنيع البلستيك

65 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   99282 وتم ايداعه بتاريخ   

18-08-2021  برقم ايداع 14,561.000 الى : محمد ابو الخير تغيان حسان

66 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99282 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2021  برقم ايداع 14,561.000 الى : اصبحت/انرجي جيم

67 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114745 وتم ايداعه 

4k/ بتاريخ   04-08-2022  برقم ايداع 18,045.000 الى : تعديل السمه لتصبح

68 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115041 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2009  برقم ايداع 8,748.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مكاني

69 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115198 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2022  برقم ايداع 19,078.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ Future Care للتوريدات 

العموميه وتجاره وبيع كروت الخصم والتحفيض واعداد خدمات برامج الرعايه

70 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19488 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2009  برقم ايداع 1,299.000 الى : اصبحت / الحياه للمقاولت العمومية و التوريدات

71 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39547 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-02-2015  برقم ايداع 2,040.000 الى : ماروكان تايمز

72 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39547 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2021  برقم ايداع 23,861.000 الى : جيدار للتنمية العقارية

73 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84282 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2020  برقم ايداع 5,263.000 الى : اصبحت / الزين  لتوريد مواد البناء و التشييد

74 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106385 وتم ايداعه 

b s solar بتاريخ   05-01-2022  برقم ايداع 536.000 الى : اصبحت/ بي اس سولر

75 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111616 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2022  برقم ايداع 11,208.000 الى : ل يوجد

76 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114918 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2022  برقم ايداع 18,412.000 الى : اصبحت/ليد ليتس

77 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115357 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-2022  برقم ايداع 19,442.000 الى : جمال الدين محمد محمد بدوى

78 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88896 وتم ايداعه 

new mama mia hgn بتاريخ   09-12-2021  برقم ايداع 24,399.000 الى : اصبحت/نيو ماما

79 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113936 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2022  برقم ايداع 16,250.000 الى : اصبحت/امداد لخدمات النقل

80 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115410 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 19,584.000 الى : ايلفين ايلفين

81 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32437 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2014  برقم ايداع 4,083.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الهلل لتوريد وتاجير 

المعدات الثقيله ومستلزماتها والمقاولت ونقل العمال

82 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33605 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2014  برقم ايداع 5,896.000 الى : الهدف للنظافة والتجميل
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83 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59572 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-07-2017  برقم ايداع 6,797.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الهوارى للكسسوار 

واجهزة المحمول

84 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70733 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2018  برقم ايداع 15,841.000 الى : حموده لقطع غيار السيارات

85 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101424 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2021  برقم ايداع 18,096.000 الى : اصبحت/السلم

86 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103229 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-11-2021  برقم ايداع 21,205.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الهنا لتجاره الجهزة 

الكهربائية والمحمول

87 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114598 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2022  برقم ايداع 17,734.000 الى : استدراك السمة التجارية لتصبح / سمارت نيوترشن 

سوليوشنز هيلثي بايتس

88 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115462 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2022  برقم ايداع 19,693.000 الى : معتز محمد جمال الدين امين نجم

89 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47873 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2016  برقم ايداع 1,873.000 الى : اصبحت/العمدة

90 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58082 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-04-2017  برقم ايداع 4,342.000 الى : اصبحت / الحسام للتوريدات

91 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58672 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2017  برقم ايداع 5,296.000 الى : اصبحت/برافو

92 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68345 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-06-2018  برقم ايداع 8,627.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ مكتب الكرم لنقل العمال 

والرحلت

93 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96683 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-06-2021  برقم ايداع 10,095.000 الى : اصبحت/ستار فارم

94 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112501 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-06-2022  برقم ايداع 13,179.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ المصريه للتوريدات 

العموميه

95 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47605 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2016  برقم ايداع 1,432.000 الى : اصبحت/السما للرحلت ونقل الركاب

96 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78008 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-08-2019  برقم ايداع 12,181.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ سبرينج لفرز وتعبئه 

الخضروات والفاكهه واستصلح الراضي الصحراويه والبور لحساب الغير

97 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79332 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-10-2019  برقم ايداع 14,736.000 الى : اصبح/العالمية للمقاولت والتوريدات والطوب 

السمنتي

98 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104616 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2021  برقم ايداع 23,704.000 الى : اصبح/عالم الرودي

99 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115279 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2010  برقم ايداع 10,364.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الؤلؤ الفريد

100 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21662 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2009  برقم ايداع 4,110.000 الى : خبير للوساطة العقارية
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101 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73682 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2019  برقم ايداع 3,552.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / العربي للعطارة 

والعلف والبقالة

102 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75744 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-05-2019  برقم ايداع 7,697.000 الى : اصبح /مصنع ملبس البودي

103 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104453 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2021  برقم ايداع 23,368.000 الى : اصبحت المتحدة

104 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106056 وتم ايداعه 

NEVO  بتاريخ   28-12-2021  برقم ايداع 26,209.000 الى : اصبحت/نيفو فارم للتجارة والتوريدات

VET PHARM

105 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112050 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 12,196.000 الى : اضافه السمه التجاريه/ الفارس وود

106 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114384 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2022  برقم ايداع 17,279.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ ماستر للتوريدات 

العموميه والمواد الغذائية

107 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37728 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2014  برقم ايداع 12,530.000 الى : اصبحت/اكاديمية الحلول والستشارات

108 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38277 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2015  برقم ايداع 127.000 الى : دبليو بي اس للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و 

تصنيع و تجميع انظمة مضخات الحريق و المياه و الصرف الصحي بسعات مختلفة

109 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59739 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-07-2017  برقم ايداع 7,091.000 الى : مجدي محمد عبد الرازق ابراهيم

110 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69917 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-09-2018  برقم ايداع 11,746.000 الى : الغاء السمة التجارية

111 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73001 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2019  برقم ايداع 2,167.000 الى : اصبحت الشارقة للمقاولت والتشطيبات العمومية

112 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85988 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2020  برقم ايداع 8,638.000 الى : اصبحت/الحور لتوريد الحاصلت الزراعية والحبوب

113 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115019 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 18,651.000 الى : اصبحت/مؤسسة الرحمة للخراطة والتوريدات 

العمومية

114 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9662 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-03-2008  برقم ايداع 2,840.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ شقاوة للنقل والرحلت والخدمات 

الحكوميه

115 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21662 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2009  برقم ايداع 4,110.000 الى : اصبحت الخبير للتسويق العقاري

116 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66198 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-03-2018  برقم ايداع 4,186.000 الى : اصبحت/التميز فود

117 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66795 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-04-2018  برقم ايداع 5,517.000 الى : اصبحت/مؤسسة غراب للتعبئة والتصدير

118 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115776 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2022  برقم ايداع 20,328.000 الى : محمد سامى محمد الكومى - الكومى للمقاولت 

العموميه

119 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115776 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2022  برقم ايداع 20,328.000 الى : ل يوجد
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120 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30974 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2014  برقم ايداع 1,693.000 الى : اصبحت الهند

121 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36641 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2014  برقم ايداع 10,933.000 الى : المتميز لكسسوارات المحمول

122 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56890 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-03-2017  برقم ايداع 2,421.000 الى : الحانوتي

123 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64922 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2018  برقم ايداع 1,813.000 الى : الصفا لنقل العمال

124 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67749 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-05-2018  برقم ايداع 7,429.000 الى : اصبحت/الشروق للتوريدات العمومية

125 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79518 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-10-2019  برقم ايداع 15,086.000 الى : الربيع لنقل العمال

126 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103066 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2021  برقم ايداع 20,923.000 الى : تعديل السمه لتصبح /المكه
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الشخاص

1 - احمد محمود عبد الوهاب باجي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   30146 وتم ايداعه بتاريخ  2014-01-15 

برقم ايداع    418تم التأشير فى تاريخ   15-01-2014   بــ  

2 - زين علي سنوسي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   49456 وتم ايداعه بتاريخ  14-04-2016 برقم ايداع    

4385تم التأشير فى تاريخ   14-04-2016   بــ  حذف الوكيل المفوض

3 - احمد رجب نادي عبد المنعم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   49951 وتم ايداعه بتاريخ  

04-05-2016 برقم ايداع    5169تم التأشير فى تاريخ   04-05-2016   بــ  رفع الولية عن القاصر لبلوغه 

السن القانوني

4 - وائل ابراهيم حسن الشناويهى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   66959 وتم ايداعه بتاريخ  2018-04-22 

برقم ايداع    5852تم التأشير فى تاريخ   22-04-2018   بــ  

5 - عبد الرحمن  عبد التواب حسن محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   70408 وتم ايداعه بتاريخ  

26-09-2018 برقم ايداع    12759تم التأشير فى تاريخ   26-09-2018   بــ  

6 - عبد ا خالد محمد عبد الحميد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   70444 وتم ايداعه بتاريخ  2018-09-27 

برقم ايداع    12820تم التأشير فى تاريخ   27-09-2018   بــ  

7 - جورج فيليب قوسه سعد ا  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   71174 وتم ايداعه بتاريخ  03-12-2018 برقم 

ايداع    15990تم التأشير فى تاريخ   03-12-2018   بــ  الغاء الوكيل الفوض

8 - محمود علي محمد محمد عمر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   97005 وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-16 

برقم ايداع    10671تم التأشير فى تاريخ   16-06-2021   بــ  

9 - مينا بولس معوض بولس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   99884 وتم ايداعه بتاريخ  02-09-2021 برقم 

ايداع    15691تم التأشير فى تاريخ   02-09-2021   بــ  

10 - محمد احمد محمد اسماعيل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   114561 وتم ايداعه بتاريخ  

01-08-2022 برقم ايداع    17671تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

11 - هانى محمد عطيه على  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   114837 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-07 

برقم ايداع    18251تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

12 - محمد حمدي حسن توفيق  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   114884 وتم ايداعه بتاريخ  

08-08-2022 برقم ايداع    18356تم التأشير فى تاريخ   08-08-2022   بــ  

13 - رزق سلمه رزق كامل موسي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   114953 وتم ايداعه بتاريخ  

09-08-2022 برقم ايداع    18509تم التأشير فى تاريخ   09-08-2022   بــ  

14 - محمد سيد عبدالصادق حماد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   115021 وتم ايداعه بتاريخ  

11-08-2022 برقم ايداع    18656تم التأشير فى تاريخ   11-08-2022   بــ  

15 - جمال الدين محمد محمد بدوى  مدير فرع المقيد برقم قيد   115357 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-21 

برقم ايداع    19442تم التأشير فى تاريخ   21-08-2022   بــ  

16 - عبد اللطيف احمد الصاوى السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   115368 وتم ايداعه بتاريخ  

21-08-2022 برقم ايداع    19480تم التأشير فى تاريخ   21-08-2022   بــ  

17 - معتز محمد جمال الدين امين نجم  مدير فرع المقيد برقم قيد   115462 وتم ايداعه بتاريخ  

23-08-2022 برقم ايداع    19693تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

18 - محمد  محمود   محمد  علم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   115509 وتم ايداعه بتاريخ  

24-08-2022 برقم ايداع    19770تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

19 - عبدا  ناجي  سرور  توفيق  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   115601 وتم ايداعه بتاريخ  

25-08-2022 برقم ايداع    19959تم التأشير فى تاريخ   25-08-2022   بــ  

20 - عمرو رمضان محمد عفيفى السبكى  مدير فرع المقيد برقم قيد   115647 وتم ايداعه بتاريخ  

28-08-2022 برقم ايداع    20074تم التأشير فى تاريخ   28-08-2022   بــ  

21 - محمد سامى محمد الكومى  مدير فرع المقيد برقم قيد   115776 وتم ايداعه بتاريخ  30-08-2022 برقم 

ايداع    20328تم التأشير فى تاريخ   30-08-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

Page 166 of 212 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

محو - شطب

1 - تعديل ليصبح/ معتز حمدي عبداللطيف غندور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    78609 قيدت فى 

19-09-2019 برقم ايداع   13354 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

2 - جرجس مرقص جورجي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    83204 قيدت فى 16-02-2020 برقم ايداع   

2898 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

3 - محمد عمر محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    57714 قيدت فى 09-04-2017 برقم ايداع   3779 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

4 - رضا جاد ابراهيم عويس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    114708 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع   

2138 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

5 - عماد منير عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    114741 قيدت فى 11-11-2003 برقم ايداع   

12154 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقه

6 - محمود مختار محمود وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    59654 قيدت فى 06-07-2017 برقم ايداع   

6948 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه

7 - شريف عبد المنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    90781 قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع   

17955 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

8 - رضا محمد حسن محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    114797 قيدت فى 01-07-2019 برقم ايداع   

8273 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

9 - اسامه فاروق احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30310 قيدت فى 22-01-2014 برقم ايداع   678 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

10 - أصبح  سعيد حسن السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    51100 قيدت فى 16-06-2016 برقم ايداع   

6955 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركه

11 - بسمة سعيد عبد العزيز وشريكها قاسم احمد قاسم   شركة سبق قيدها برقم    58298 قيدت فى 

03-05-2017 برقم ايداع   4668 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

12 - أصبح  محمد عبد الواحد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    62592 قيدت فى 08-11-2017 برقم 

ايداع   12471 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

13 - سيد ابراهيم السيد ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    65177 قيدت فى 15-02-2018 برقم 

ايداع   2269 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

14 - احمد عبد العظيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    80337 قيدت فى 19-11-2019 برقم ايداع   

16723 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

15 - مصطفى عبد العظيم احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    82697 قيدت فى 30-01-2020 برقم 

ايداع   1816 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

16 - احمد محمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    51625 قيدت فى 20-07-2016 برقم ايداع   

7815 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

17 - ناصر احمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    51107 قيدت فى 16-06-2016 برقم ايداع   

6964 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

18 - سندس محمد نصر عبداللطيف و شركائها   شركة سبق قيدها برقم    106806 قيدت فى 2022-01-17 

برقم ايداع   1342 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك 

كافة حقوقه
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19 - شركه عمرو محمد محمد المرسي غراب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    64763 قيدت فى 

01-02-2018 برقم ايداع   1516 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

20 - اشرف احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    98596 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع   

1760036 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

21 - اشرف احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    98596 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع   

1760035 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

22 - اشرف احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    98596 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع   

1760033 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

23 - اشرف احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    98596 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع   

1760034 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

24 - محمد خالد محمد عبدالرحيم البنا و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    112954 قيدت فى 2022-06-14 

برقم ايداع   14149 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم جميع 

الشركاء كافة حققهم

25 - شركه اولد تمام للخشاب   شركة سبق قيدها برقم    115187 قيدت فى 28-12-1996 برقم ايداع   

14124 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

26 - ابراهيم محمد جعفر محمد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    103755 قيدت فى 16-11-2021 برقم 

ايداع   22178 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

27 - الفونص رؤوف نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    31682 قيدت فى 23-03-2014 برقم ايداع   

2870 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

28 - ستاندارد جروب ) طارق عبد اللطيف المناوى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    50804 قيدت فى 

02-06-2016 برقم ايداع   6500 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

29 - ربيعه محمود احمد مسلم   شركة سبق قيدها برقم    79391 قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع   

14847 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

30 - حسام الدين مسلم حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    83265 قيدت فى 18-02-2020 برقم ايداع   

3043 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

31 - محمد صالح على حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    40002 قيدت فى 17-03-2015 برقم ايداع   

2749 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

32 - علء عبد الحليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    57852 قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع   

3992 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

33 - اسامه يوسف علي عطيه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    54187 قيدت فى 14-11-2016 برقم 

ايداع   11885 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

34 - تعديل السم ليصبح وليد علي محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    78024 قيدت فى 

28-08-2019 برقم ايداع   12215 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

35 - امجد فهمي عبد ا و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    30542 قيدت فى 30-01-2014 برقم ايداع   

1008 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

36 - ورثة فاروق راوى عمر   شركة سبق قيدها برقم    92352 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع   1486 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

37 - شريف مصطفي محمد عبداللطيف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    94186 قيدت فى 2021-03-18 

برقم ايداع   5218 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

38 - عزت رفاعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    30809 قيدت فى 13-07-2017 برقم ايداع   7288 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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39 - احمد مخيمر وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    40752 قيدت فى 19-04-2015 برقم ايداع   3938 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

40 - اصبحت انتصار سرحان و شريكها   شركة سبق قيدها برقم    45392 قيدت فى 16-11-2015 برقم 

ايداع   10968 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

41 - شركة اللوتس لعمال النظافة - احمد ناصر محمود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    93272 قيدت فى 

22-02-2021 برقم ايداع   3285 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

42 - محمد محسن حنفي خطاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    115866 قيدت فى 06-03-2019 برقم 

ايداع   3261 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - طارق محمود اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     51686 قيدت فى 24-07-2016 برقم ايداع    

7896وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - تعديل السم ليصبح/ ايمان سلطان محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     110677 قيدت فى 

11-04-2022 برقم ايداع    9346وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

3 - مجدى محمود ابراهيم محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     237551 قيدت فى 25-09-2016 برقم 

ايداع    0وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

4 - شركة العصفورى لبيع وتجارة الدرجات البخارية والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     907 قيدت 

فى 04-06-2007 برقم ايداع    821وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

60,000.000

5 - مبروك محروس و شركاه شركة سبق قيدها برقم     61227 قيدت فى 14-09-2017 برقم ايداع    9998

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

6 - أصبح  امين عزت رفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30809 قيدت فى 11-02-2014 برقم ايداع    

1425وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

7 - اصبح / عمرو محمد عبدالسميع و شريكه شركة سبق قيدها برقم     93107 قيدت فى 17-02-2021 برقم 

ايداع    2965وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

8 - احمد محمود عثمان عبد اللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     112087 قيدت فى 25-05-2022 برقم 

ايداع    12267وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

9 - اليمانى محمد خيرى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     51065 قيدت فى 15-06-2016 برقم ايداع    

6897وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

10 - اصبح / محمد محمد عبد الجليل خطاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47098 قيدت فى 

19-01-2016 برقم ايداع    690وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

11 - محمد شاكر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     114257 قيدت فى 24-07-2022 برقم ايداع    16990

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - فهد عبد الرازق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     82920 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع    2300

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

13 - محسن عبدالغني محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     114885 قيدت فى 05-12-2019 برقم ايداع    

15724وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  45,000.000

14 - علي فخري عبد الجواد طهير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88722 قيدت فى 15-10-2020 برقم 

ايداع    13929وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

15 - اصبحت تقى خالد فاروق انور وشركائها شركة سبق قيدها برقم     101847 قيدت فى 2021-10-11 

برقم ايداع    18828وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

16 - اصبح/يسرا محمد المهدي وشريكها شركة سبق قيدها برقم     72949 قيدت فى 06-02-2019 برقم ايداع    

2051وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

Page 170 of 212 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

17 - اصبح/محمود عاصم محمود علي عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     38091 قيدت فى 

25-12-2014 برقم ايداع    13101وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000.000

18 - وحيد عبدالمنعم عبدالفتاح وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     91855 قيدت فى 14-01-2021 برقم ايداع    

678وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

19 - ابراهيم عاطف عبداللطيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     107466 قيدت فى 02-02-2022 برقم 

ايداع    2730وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

20 - تعديل ليصبح محمد عبدالحكيم فضل و شركاه شركة سبق قيدها برقم     54706 قيدت فى 2016-12-01 

برقم ايداع    12719وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

21 - تعديل اسم الشركة ليصبح ايمن صلح عبد الفتاح يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     64579 قيدت 

فى 24-01-2018 برقم ايداع    1183وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

22 - اصبح  وليد عوض ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     16774 قيدت فى 28-10-2008 برقم ايداع    

11258وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

23 - احمد عاطف رزق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     84050 قيدت فى 11-03-2020 برقم ايداع    

4616وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

24 - امين عارف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     115567 قيدت فى 06-07-1997 برقم ايداع    7908

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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العناوين

1 - عيد عبدالعاطي السمان عبدا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     94430 قيدت فى 24-03-2021 برقم 

ايداع    5662وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور 4 بالعقار رقم 6 

شارع المنياوي من شارع خوفو

2 - صلح عبد الرحمن سيد احمد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     113017 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    14271وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع 

بالعنوان/13 ش مصطفي كامل من شارع التل وراق العرب الوراق

3 - اصبح/ محمد سمير عبده الريدي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     38067 قيدت فى 25-12-2014 برقم 

ايداع    13061وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / الشقة الكائنة 

بالعقار رقم 265 حرف د حدائق الهرام

4 - اصبح/ محمد سمير عبده الريدي و شريكه شركة سبق قيدها برقم     38067 قيدت فى 25-12-2014 برقم 

ايداع    13061وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان الكيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوى ضمن منطقة 1000 فدان بالمنطقة الصناعية ابو رواش 

حوض الجبل االغربى قطعة 33 منطقة 44 بيعة خارج الزمام مركز امبابه

5 - اصبح/طارق ابراهيم ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     69059 قيدت فى 30-07-2018 برقم ايداع    

10058وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع بالعنوان بندر ديروط 

الدائري القبلي

6 - نيفين ابراهيم وشركاها شركة سبق قيدها برقم     114887 قيدت فى 28-01-2019 برقم ايداع    1673

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل مقر الشركة ليصبح بالعنوان 54 

شارع الفريق عبدالمنعم رياض المهندسين وبذلك ينقل سجل الشركة الى محافظة اخرى

7 - محمد خلف و شركاه شركة سبق قيدها برقم     58125 قيدت فى 26-04-2017 برقم ايداع    4401وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 129 ش التحرير قسم الدقي الجيزة 

شقة 5 الدور الثامن

8 - اشرف احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98596 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

13279وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/139 ش الصفا والمروة 

الطوابق فيصل

9 - اشرف احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98596 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

13279وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/محل 

رقم 2 يمين المدخل ش الوحدة من ش المنشية الطوابق فيصل

10 - اشرف احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98596 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

13279وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/36 ش 

الصفا والمروة الدور السادس امام مخزن حي الهرم الطوابق فيصل

11 - اشرف احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98596 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

13279وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ممر ابراج الخليفة محل رقم 3 

شمال خلف البن البرازيلي من ش الدكتور لشين فيصل

12 - ايهاب غندور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7887 قيدت فى 13-09-2017 برقم ايداع    9941وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/شارع اولد ابو هيبة 

من شارع ترعة عبد العال2 منطقة البدرشين الجديدة كرداسة مركز اوسيم
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13 - شركة محمد مراد رحيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     80261 قيدت فى 17-11-2019 برقم ايداع    

16571وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/136 شارع 

العروبة الطالبية حي الهرم

14 - )كينج توت للنتاج العلمي( عصام  شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     102923 قيدت فى 

01-11-2021 برقم ايداع    20670وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان/العقار رقم 3 عمارات العبور شارع صلح سالم  بالدور الرابع عشر شقة رقم 8

15 - )كينج توت للنتاج العلمي( عصام  شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     102923 قيدت فى 

01-11-2021 برقم ايداع    20670وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح/العقار رقم 28 شارع محي الدين ابو العز  الدور الثاني الدقي

16 - نورهان هاني رجب سيد و شريكها شركة سبق قيدها برقم     93917 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    

4647وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/وحدة  رقم 122 عقار رقم 7 

الكائن بشارع وهدان قسم اول مدينة نصر القاهرة

17 - اشرف احمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98596 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

13279وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ممر ابراج خليفة  من ش 

الدكتور لشين خلف البن البرازيلي محل 3 شمال المدخل فيصل

18 - شركة مروان محمد احمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     102586 قيدت فى 25-10-2021 برقم 

ايداع    20109وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع 

الكائن في المحل التجاري رقم  G0 الدور الرضي بالمركز التجاري الداري ) ميلنايت مول ( الكائن قرية 

النسايم طريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر الجيزة

19 - سيد محمد خليل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     70128 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    

12200وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شقة 2 قطعة 28 بيت 

الوطن

20 - امجد عادل و شركاه شركة سبق قيدها برقم     52425 قيدت فى 23-08-2016 برقم ايداع    9060وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/شقة ادارية غربية بحرية 

بالدور الول بعد الرضي بالقطعة 38 تقسيم جمعية العاملين بهيئة النقل العام الواحة الحي العاشر مدينة نصر

21 - اصبحت / محمود اسماعيل مرداش و شريكه شركة سبق قيدها برقم     14003 قيدت فى 2008-07-10 

برقم ايداع    7885وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش محمد عباس 

كفر السلمانيه وراق العرب الوراق جيزه

22 - اصبح / احمد النجار و شريكه شركة سبق قيدها برقم     63005 قيدت فى 23-11-2017 برقم ايداع    

13181وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الثاني بالعقار رقم 15 

الكائن بشارع رانا مول الحي الثالث مجاورة 1-6 اكتوبر

23 - ابراهيم عاطف عبداللطيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     107466 قيدت فى 02-02-2022 برقم 

ايداع    2730وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح عقار رقم 4 تقاطع 

ش رمزي فرج مع حسن محمد قسم الطالبية هرم

24 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 10-05-2022 برقم ايداع    

10828وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان محل 

بالعقار 14 مول المعز الحي 12 مول المعز الشيخ زايد 6 اكتوبر

25 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 18-06-2007 برقم ايداع    

1475وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح محل بالعقار 14 مول المعز 

الحي 12 مول المعز الشيخ زايد 6 اكتوبر
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26 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 18-06-2007 برقم ايداع    

1475وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي اضافة فرع بالعنوان 

محل بالعقار 14 مول المعز الحي 12 مول المعز الشيخ زايد 6 اكتوبر

27 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 18-06-2007 برقم ايداع    

1475وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة لغاء الفرع الكائن بالعنوان محل 

بالعقار 14 مول المعز الحي 12 مول المعز الشيخ زايد 6 اكتوبر

28 - تعديل ليصبح محمد عبدالحكيم فضل و شركاه شركة سبق قيدها برقم     54706 قيدت فى 2016-12-01 

برقم ايداع    12719وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 1ش محمد 

خطاب متفرع من اللبيني هرم المريوطية

29 - تعديل السم للتجارى للشركه الى  حازم عبدالعال محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     113657 

قيدت فى 18-06-2012 برقم ايداع    3030وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/عزبة رشوان الشارع العمومي نزلة الطريق الدائري بهتيم بلقيس شبرا الخيمة مركز 

قليوب

30 - أصبح  امين عزت رفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30809 قيدت فى 11-02-2014 برقم ايداع    

1425وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان/ الكيلو 

57 شرق طريق مصر اسكندريه الصحراوي -

31 - عزت رفاعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30809 قيدت فى 13-07-2017 برقم ايداع    7288

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان/ الكيلو 57 

شرق طريق مصر اسكندريه الصحراوي -

32 - هيثم محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     76159 قيدت فى 13-06-2019 برقم ايداع    8568وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/عمارة بنك القاهرة الدور الثالث المحور 

المركزى الخدمي الحي السابع مدينة 6 اكتوبر
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النشاط

1 - محمد مصري و شريكه شركة سبق قيدها برقم     43777 قيدت فى 01-09-2015 برقم ايداع    8535 

وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/اعادة تدوير المخلفات ليصبح نشاط الشركة 

توريدات عمومية  والتصدير في مجال الورق واعادة وتدوير المخلفات وحذف نشاط الستيراد

2 - تعديل السم ليصبح/ ايمان سلطان محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     110677 قيدت فى 

11-04-2022 برقم ايداع    9346 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ دعايه 

واعلن و التسويق اللكترونى عبر النترنت

3 - صلح عبد الرحمن سيد احمد عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     113017 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    14271 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط خلط وتعبئة وتصنيع 

المنظفات الصناعية داخل وخارج البلد

4 - مبروك محروس و شركاه شركة سبق قيدها برقم     61227 قيدت فى 14-09-2017 برقم ايداع    9998 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/انشاء وتطوير وتصميم برامج اجهزة الكمبيوتر 

وتطبيقات الهاتف المحمول والمواقع اللكترونية والتسويق اللكتروني وتأهيل انظمة الحاسب اللي

5 - سليمان احمد سليمان عبدالرازق و شركاه شركة سبق قيدها برقم     112303 قيدت فى 31-05-2022 برقم 

ايداع    12744 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / النتاج و التوزيع السينمائي و 

التليفزيوني ومونتاج و تصوير و دعاية و اعلن و اقامة حفلت

6 - اصبح / عمرو محمد عبدالسميع و شريكه شركة سبق قيدها برقم     93107 قيدت فى 17-02-2021 برقم 

ايداع    2965 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجارة و استيراد و تصدير 

الحبوب و المحاصيل الزراعية و منتجاتها

7 - محمد خلف و شركاه شركة سبق قيدها برقم     58125 قيدت فى 26-04-2017 برقم ايداع    4401 وفى 

تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مزاولة نشاط تأجير معدات تصوير وعقد دورات تدريبية

8 - اصبح / محمد محمد عبد الجليل خطاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47098 قيدت فى 2016-01-19 

برقم ايداع    690 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح / تقديم وتطوير المشروعات  

التجارية والدارية القائمة

9 - فهد عبد الرازق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     82920 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع    2300 

وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / الستثمار العقاري و بيع و تأجير الشقق و 

الراضي و المحلت

10 - )كينج توت للنتاج العلمي( عصام  شعبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     102923 قيدت فى 

01-11-2021 برقم ايداع    20670 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض 

الشركة /انتاج مسلسلت والبرامج والفلم والمسرحيات التليفزيونية والسينمائية والذاعية واشرطة الكاسيت 

صوت وصورة والدعاية والعلن والوكالت التجارية في حدود غرض الشركة والتوزيع والتسويق للمسلسلت 

والبرامج والفلم والمسرحيات التلفزيونية والسينمكائية والذاعية والفيديو كاست والسي دي والدي في دي ومكا 

يستجد والتدريب العلمي والفني والستشارات الفنية  والعرض التلفزيوني والسينمائي والمسرحي بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة

11 - عبد الغفار على عبد الغفار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     36886 قيدت فى 12-11-2014 برقم 

ايداع    11301 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط انشاء مولت وتطوير 

عقاري
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12 - سيد محمد خليل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     70128 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    

12200 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/تصدير الحاصلت الزراعية بجميع 

انواعها الخضروات والفاكهة واستزراع الراضي الزراعية

13 - اصبح/محمود عاصم محمود علي عبد العال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     38091 قيدت فى 

25-12-2014 برقم ايداع    13101 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ادارة تاجير 

وتشغيل مطاعم وكافتيريات وقاعات افراح

14 - اصبحت / محمود اسماعيل مرداش و شريكه شركة سبق قيدها برقم     14003 قيدت فى 2008-07-10 

برقم ايداع    7885 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبحت / مقاولت عمومية و 

توريدات ادوات البناء و التوريدات العمومية

15 - اصبح / احمد النجار و شريكه شركة سبق قيدها برقم     63005 قيدت فى 23-11-2017 برقم ايداع    

13181 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبحت / توريد و تركيب لشركات التصالت

16 - ابراهيم عاطف عبداللطيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     107466 قيدت فى 02-02-2022 برقم 

ايداع    2730 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح سوبر ماركت

17 - اصبحت / محمد محمد حمدا ابوالوفا حمدا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     112567 قيدت فى 

06-06-2022 برقم ايداع    13322 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تصنيع و 

تعبئة و صيانة جميع انواع الطفايات و تشغيل معان

18 - اصبح / اسامة شومان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     114785 قيدت فى 30-10-2018 برقم ايداع    

15405 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انتاج فنى وتوريدات عموميه ومقاولت

19 - محمد كمال محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     38692 قيدت فى 26-01-2015 برقم ايداع    758 

وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/مكتب رحلت ونقل عمال الشركات ونقل مواد 

محجرية ونقل بري

20 - تعديل السم للتجارى للشركه الى  حازم عبدالعال محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     113657 قيدت 

فى 18-06-2012 برقم ايداع    3030 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/نقل 

ادوية ومستحضرات طبية

21 - عمرو حسني محمد ابو النصر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     112768 قيدت فى 09-06-2022 برقم 

ايداع    13781 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/ادارة وانشاء محطة تحليلة 

ومعالجة مياه الشرب )انتاج وتعبئة مياه من بئر جوفي (وانتاج وتغليف وتعبئة العصائر

22 - اصبح  وليد عوض ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     16774 قيدت فى 28-10-2008 برقم ايداع    

11258 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /مقاولت عموميه واستثمار 

وتطوير عقاري

23 - هيثم محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     76159 قيدت فى 13-06-2019 برقم ايداع    8568 وفى 

تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل ليصبح / اعمال الهندسه والمقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه واستصلح وتخصيب الراضي وتجهيزها ومدها بالمرافق 

الساسيه والبناء عليها وبيعها او تاجيرها واعداد التصميمات والرسومات الهندسيه والمعماريه والشراف علي 

المشاريع

Page 176 of 212 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

الكيان القانونى

1 - مبروك محروس و شركاه شركة سبق قيدها برقم     61227 قيدت فى 14-09-2017 برقم ايداع    9998 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - عصام كامل محروس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68275 قيدت فى 21-06-2018 برقم ايداع    

8465 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - محمد سمير محمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     108675 قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    

5134 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - اصبح / موسى محمد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     24237 قيدت فى 06-03-2013 برقم ايداع    

2322 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - علي فخري عبد الجواد طهير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88722 قيدت فى 15-10-2020 برقم 

ايداع    13929 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - اصبح/يسرا محمد المهدي وشريكها شركة سبق قيدها برقم     72949 قيدت فى 06-02-2019 برقم ايداع    

2051 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - بسنت ثابت محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     110311 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع    

8530 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110677   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-04-2022 برقم ايداع    9346 الى   تعديل السم ليصبح/ ايمان سلطان محمد وشريكها

2 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38067   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2014 برقم ايداع    13061 الى   اصبح/ محمد سمير عبده الريدي و شريكه

3 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 69059   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-07-2018 برقم ايداع    10058 الى   اصبح/طارق ابراهيم ربيع وشركاه

4 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93107   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-02-2021 برقم ايداع    2965 الى   اصبح / عمرو محمد عبدالسميع و شريكه

5 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24237   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-03-2013 برقم ايداع    2322 الى   اصبح / موسى محمد محمد و شريكه

6 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47098   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-2016 برقم ايداع    690 الى   اصبح / محمد محمد عبد الجليل خطاب وشركاه

7 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 42887   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-07-2015 برقم ايداع    7190 الى   اصبح محمد حامد محمد عبد الباقي وشريكه

8 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 108407   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2022 برقم ايداع    18737 الى    ياسر محمد محمد عثمان وشركاه

9 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101847   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-10-2021 برقم ايداع    18828 الى   اصبحت تقى خالد فاروق انور وشركائها

10 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 113382   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-06-2022 برقم ايداع    15007 الى   نجوان عبدالمجيد عثمان و شريكها

11 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38091   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2014 برقم ايداع    13101 الى   اصبح/محمود عاصم محمود علي عبد العال وشريكه

12 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 72949   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2019 برقم ايداع    2051 الى   اصبح/يسرا محمد المهدي وشريكها

13 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44084   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2015 برقم ايداع    8988 الى   اصبح/ولء فتحي منتصر عفيفي وشركاؤها

14 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 67048   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-04-2018 برقم ايداع    6028 الى   اصبح/الدهم و شريكه

15 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32235   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-04-2014 برقم ايداع    3743 الى   اصبح/سليم احمد سليم وشركائه

16 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 115271   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    19434 الى   شادى محمد السيد غندر و شركاه

17 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14003   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-07-2008 برقم ايداع    7885 الى   اصبحت / محمود اسماعيل مرداش و شريكه

18 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63005   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-11-2017 برقم ايداع    13181 الى   اصبح / احمد النجار و شريكه
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19 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 112567   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-06-2022 برقم ايداع    13322 الى   اصبحت / محمد محمد حمدا ابوالوفا حمدا و شريكه

20 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 114785   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2018 برقم ايداع    15405 الى   اصبح / اسامة شومان و شركاه

21 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 115604   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    19966 الى   شركة السيد عبد الرؤف حسن غازى وشريكة

22 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 115604   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    19966 الى   الرحمات للخدمات الفندقية

23 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 115622   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-2010 برقم ايداع    1012 الى    ليصبح/تامر محمد حسين وشريكه

24 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95642   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-04-2021 برقم ايداع    7934 الى   اصبح محمد فتحي وشريكته
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الشخاص

1 - ماجد حليم خليل دياب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115240   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-12 

برقم ايداع   7213 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2011  بــ :  خروج الشريك ماجد حليم خليل بعد استلم كافه 

حقوقه من الشركه

2 - ستيفن  امجد ناجح زكرى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115240   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2004 برقم ايداع   7213 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2011  بــ :  تحويل صفة الشريك استيفن 

امجد ناجح زكرى من شريك موصى الى شريك متضامن

3 - امجد ناجح زكري ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115240   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2004 برقم ايداع   7213 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2011  بــ :  تعديل حق التوقيع والداره 

ليكون موكول لكل من الشريكين الشريك امجد ناجح زكرى والشريك ستيفن امجد ناجح زكرى مجتمعين او 

منفردين ولهم الحق ان يمثلو الشركه امام كافة الجهات الرسميه

4 - محمود عبد الرحيم طه محمد العصفورى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    907   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2007 برقم ايداع   821 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2011  بــ :  له حق القتراض والرهن منفردا

5 - ابراهيم محمد مكى احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    114660   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2012 برقم ايداع   15382 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2012  بــ :  تم خروج الشريك واستلم 

مستحقاته كاملة

6 - طارق حمدي كمال الخشن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24508   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2013 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2013  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

7 - هبة محمد طه زياده  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24508   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2013 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2013  بــ :  

8 - سامح كمال توفيق كندس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53267   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2016 برقم ايداع   10409 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2016  بــ :  

9 - صموئيل فليب ثابت يسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53267   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2016 برقم ايداع   10409 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2016  بــ :  

10 - بيتر غريب راضى حنا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    53267   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2016 برقم ايداع   10409 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2016  بــ :  حق الداره والتوقيع وتمثيل 

الشركه وفتح الحسابات فى البنوك والسحب واليداع وبيع السيارات من حق السيد / بيتر غريب راضى حنا و 

السيد/ جون غريب راضي حنا مجتمعين او منفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه وتمثيلها امام 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه اما فيما يخص الرهن والقتراض من البنوك فيكون من حق الشركاء جميعا 

مجتمعين فقط

11 - محمد خلف السيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58125   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-26 

برقم ايداع   4401 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2017  بــ :  الداره و التوقيع موكله للطرفين الول /احمد بكر 

عبدالستار عفيفي و الثاني/محمد خلف السيد احمد الشريكان المتضامنين مجتمعان و هما وحدهما المسئولن عن 

الشركه و ممثليها امام جميع الجهات الحكوميه و الشركات و الهيئات و الفراد بشرط ان ان تكون العمال التي 

تصدر عنهما بعنوان الشركه و ضمن اغراضها و يلتزمان بامساك دفاتر منتظمه للشركه يتم اثبات كل نشاط 

الشركه بها و يحق للشركاء الموصيين الطلع عليها في اي وقت او المحاسبه عن طريق محاسب قانوني 

يحضرونه لهذا الغرض و ليجوز لهما القتراض باسم الشركه او رهن اصول الشركه لي سبب كان علي انه 

بخصوص صرف و تحصيل الشيكات فيكون لكل منهما منفردا صرف الشيكات التي تصدر باسم الشركة او 

لصالحها من جميع البنك او الهيئات او الشركات
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12 - احمد سعيد ابراهيم عبدالرحمن  شريك   المقيد برقم قيد    58125   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-26 

برقم ايداع   4401 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2017  بــ :  تم تعديل صفة الشريك من  شريك موصي لشريك 

متضامن

13 - عبدالرحمن مبروك محروس مبروك غيطاس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    61227   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-09-2017 برقم ايداع   9998 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2017  بــ :  تم تعديل صفة 

الشريك ليصبح شريك متضامن

14 - مبروك محروس مبروك غيطاس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61227   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2017 برقم ايداع   9998 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2017  بــ :  اتفق جميع الطراف علي ان 

يكون حق الدارة و التوقيع لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين شريطه ان تكون العمال التي 

تصدر لتحقيق غرض الشركة و ضمن اغراضها و بعنوانها اما المعاملت التي تنطوي علي اي تصرف من 

موجودات الشركة او رهنها و الحصول علي قروض للشركة فيجب ان تصدر من جميع الشركاء مجتمعين

15 - احمد رفعت احمد قاسم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    68275   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   8465 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  تعديل صفة الشريك من شريك 

موصي لشريك متضامن

16 - سامح رفعت احمد قاسم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68275   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-21 

برقم ايداع   8465 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  اتفق الشركاء الحاليين على تعديل حق. التوقيع و 

الداره بعد تخارج الشريك الثالث ) المتضامن ( بعقد التأسيس حيث كان له حق الدارة والتوقيع ) كما في البند 

التمهيدي ( وبتخارجه أصبح حق الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنون الول والثاني فقط مجتمعين أو منفردين 

بشرط أن تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها ولهم حق التعامل 

على حسابات الشركة لدي البنوك من إيداع أو سحب الموال وجميع التصرفات المالية المختلفة ولهم كذلك الحق 

في القتراض والرهن من كافة البنوك ولهم الحق في القتراض أو الرهن في كافة أصول الشركة تامنيا وضمنا 

لسداد كافة التسهيلت التي قد تمنح من البنوك ولهم الحق في توكيل الغير وكذا البنوك في كل أو بعض ما ذكر , 

ولهم التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام القضاء ومصلحة الضرائب والغرف التجارية 

والسجل التجاري وهيئه الستثمار وجميع الجهات المختلفة في كل مايخص معاملت الشركة.

17 - عبد ا عبد البديع اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68275   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   8465 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

18 - وليد عوض ا لوندى صليب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16774   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2008 برقم ايداع   11258 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  يضاف لصلحيات حق الداره 

والتوقيع للشريك الول الرهن وعمل خطابات الضمان بكافه انواعها

19 - عماد يونان عطا يونان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    73505   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   3213 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  حق الداره والتوقيع للطرفين 

وحق القتراض واليداع والسحب والرهن من البنوك مجتمعين اومنفردين

20 - محمود حنفى محمود عبد الرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2008 برقم ايداع   3197 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2019  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي 

لشريك متضامن وتعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح للسيد/ محمد مصطفي محمد والسيد/محمود حنفي محمود 

مجتمعين او منفردين في كافة المور المتعلقة بالشركة وابرام التعاقدات والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية في سبيل ذلك فيما عدا التعامل مع البنوك من فتح الحسابات واغلقها والتوقيع علي الشيكات تكون للسيد 

محمود حنفي محمود منفردا

21 - هانى عبده محمد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    114885   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2019 برقم ايداع   15724 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2019  بــ :  تم خروجه من الشركة 

واستلمه كافة حقوقه
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22 - محمد عبدالرازق علي عبدالرازق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    82920   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   2300 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  حق الدارة و التوقيع للشريك 

الثاني و الثالث مجتمعين او منفردين و لهم في ذلك اوسع السلطات في ادارة الشركة في حدود اغراضها و يشمل 

حق الدارة و التعامل مع الجهات الحكومية و الغير حكومية و تمثيلها امام جميع الجهات الرسمية و الغير رسمية 

و الهيئات و المؤسسات و الشركات و الفراد و ابرام العقود مع البنوك و حق التوقيع كذلك و لهم توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر

23 - احمد عاطف رزق حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    84050   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   4616 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  اتفق طرفي الشركه علي اضافه 

صلحيات جديده للشريك الول والثاني مجتمعين اومنفردين وتتمثل هذا الصلحيات في حق الداره والتوقيع علي 

معاملت الشركه وتعهداتها وكذلك في ان يعين عده مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركه امام المصالح الحكوميه والغير حكوميه وللشريك الول والثاني مجتمعين او منفردين التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق مجتمعين او منفردين التوقيع علي عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركه ولصالحها ولهم الحق في عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد اجورهم ومرتباتهم ولهم الحق في توكيل 

اوتفويض الغير في كل اوبعض ماذكر

24 - خيريه  عبداللله ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    88722   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-15 

برقم ايداع   13929 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  

25 - هبه عادل عبدالحفيظ سليمان الصيفي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    51110   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2016 برقم ايداع   6969 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

26 - محمد اسعد سيد ايوب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    98823   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-05 

برقم ايداع   13689 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه كافة حقوقه

27 - هشام محمد ابراهيم شعبان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    102923   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2021 برقم ايداع   20670 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  يصبح للشركاء المتضامنين 

الول والثاني مجتمعين او منفردين باعتبارهم الممثلين القانونيين للشركة ودون الرجوع لباقي الشركاء حق الدارة 

والتوقيع والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية  وحق التنازل 

والتصالح والقرار والنكار والبراء والتقرير بالطعن بالنقض في كل القضايا التي ترفع من او علي الشركة 

واتخاذ اجراءات التحكيم بكافة انواعها وحق التعامل والرهن والتنازل والقتراض من البنوك وحق الشراء والبيع 

والرهن والتنازل عن السيارات او المنقولت واي اصل من اصول الشركة وحق التنازل عن المصنفات الفنية 

وحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وفي كل ما يتعلق بادارة الشركة

28 - امير غريب حسن محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    105476   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2021 برقم ايداع   25110 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2021  بــ :  تم خروجه من الشركة 

واستلمه كافة حقوقه

29 - محمد سيد محمد رمضان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    105476   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2021 برقم ايداع   25110 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2021  بــ :  اتفق الشركاء علي ان تصبح 

ادارة الشركة لجميع الشركين المتضامنين مجتمعين اومنفردين فيما يخص الشركة وتأسيسها وتحقيق اغراضها 

ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر واتفقوا علي ان يكون التعامل مع البنوك من فتح الحسابات البنكية 

وحق القتراض والرهن وجميع المعاملت البنكية باسم الشركة  وبتوقيع الشريك /محمد سيد محمد رمضان منفردا 

وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر و اتفقا الشركاء علي تعيين السيد / محمد سيد محمد رمضان مدير 

تنفيذي للشركة
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30 - مصطفى احمد على السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    95508   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   7670 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح/للشريك المتضامن السيد /مصطفى احمد على السيد وحده وله حق القتراض من البنوك وحده

31 - محمد ايوب محمد عبدالجليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    105549   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2021 برقم ايداع   25252 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  تعديل  حق الداره والتوقيع  

ليصبح من  حق الطرف الول والثاني فقط ولهم حق التوقيع والتمثيل امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والقضائيه والداريه ومع الفراد ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه مجتمعين اومنفردين وليجوز لي 

شريك منفردا البيع او رهن الشركه او اي جزء منها او يكون لباقي الشركاء مجتمعين او منفردين او القتراض 

من البنوك البموافقه كتابيه من جميع الشركاء الخرين ويكون لباقي الشركاء مجتمعين او منفردين الطلع علي 

دفاتر ومستندات النشااط في اي وقت وليجوز للشريك المسئول المتناع عن ذلك

32 - سامح جميل اسكندر غبر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115438   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2018 برقم ايداع   17142 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

33 - محمد ابراهيم محمد محمد عجلن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108675   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2022 برقم ايداع   5134 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2022  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

34 - البرت ايمن عيد عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    110311   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   8530 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  تحولت صفته من شريك موصي 

لشريك متضامن تعدلت الدارة والتوقيع واصبحت للشركاء المتضامنين وهم السيدة بسنت ثابت محمد صبحي 

والسيد البرت ايمن عيد عوض ولهم حق الدارة والتوقيع وكافة ما يخص ادارة الشركة منفردين او مجتمعين

35 - عبده سمير عبده الريدي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38067   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   13061 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تم خروجه من الشركة 

واستلمه كافة حقوقه

36 - محمد سمير عبده الريدي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    38067   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   13061 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  الدارة و التوقيع تصبح 

للشريك الول/محمد سمير عبده الريدي منفردا و ذلك في كافه التعاملت الخاصة بالشركة بما في ذلك التعامل مع 

البنوك وكافه الجهات الرسمية و الحكومية و الغير حكومية و له كافه الصلحيات لتمثيل الشركة و التوقيع نيابة 

عنها في كافه الجهات بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه لتحقيق غرض الشركة و ضمن اغراضها و 

بعنوانها

37 - اشرف عبدالله عبدالمطلب عيسوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    69059   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   10058 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  الدارة وحق التوقيع للشركاء 

المتضامنين السيد/اشرف عبدالله عبدالمطلب عيسوى والسيد/طارق ابراهيم ربيع منصور مجتمعيمن او منفردين

38 - مصطفى سعد الدين فتح ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    93107   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   2965 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه  

كافة حقوقه

39 - عمرو محمد عبد السميع شحات  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93107   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   2965 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع 

للشريك المتضامن المتداخل /عمرو محمد عبدالسميع شحات شرط ان يوقع بأسم الشركة التجاري و عنوانها

40 - زيزي الشحات زكي محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24237   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2013 برقم ايداع   2322 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه
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41 - موسى محمد محمد علي حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24237   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2013 برقم ايداع   2322 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن /موسى محمد محمد علي حسين التلباني منفردا و له اوسع السلطات والختصاصات في 

التوقيع عن الشركة امام الجهات الحكومية و الجهات الخرى و التعامل مع البنوك و فتح الحسابات و اليداع و 

السحب و القتراض من البنوك و رهن و بيع الصول الثابتة

42 - خالد احمد محمدي ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47098   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2016 برقم ايداع   690 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  متداخل

43 - رضا احمد علي العبد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47098   وتم ايداعه بتاريخ    2016-01-19 

برقم ايداع   690 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  متداخل

44 - مصطفى عبد الحفيظ محمد خطاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47098   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2016 برقم ايداع   690 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  متداخل

45 - محمد محمد عبد الجليل خطاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47098   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2016 برقم ايداع   690 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  متداخل - الدارة والتوقيع 

للشريكين محمد محمد عبد الجليل خطاب و مصطفى عبد الحفيظ محمد خطاب مجتمعين او منفردين دون باقي 

الشركاء حق تمثيل الشركة وادارتها والتوقيع عنها لدى الجهات الحكومية كما لهما الحق في الدخول في شركات او 

مؤسسات قائمة او ضمها داخل وخارج البلد ولهما الحق في التوقيع على عقود التأسيس وقرارات الشركاء 

وتعديل جميع بنود عقد التأسيس وملحق التعديل وشراء الحصص والسهم وزيادة راس المال وتعيين المدراء 

وعزلهم ودخول الشركاء واستلم الثمن وحجز السم التجاري للشركة وتعديل السنة المالية للشركة وتعديل 

اغراض الشركة وتاسيس الشركة لدى الهيئة العامة للستثمار ومراجعتهم ومراجعة وزارة التجارة والستثمار 

والتوقيع امام كتاب العدل ومراجعتهم ومراجعة كافة الدوائر الحكومية داخل وخارج البلد وكذلك في الفراغ 

وقبوله واستلم الثمن وتسليم المثمن والتاجير واستلم الجره وتوقيع العقود الخاصة بما ذكر واسلم ما لي من 

حقوق والمطالبة بها والمداعاه والمخاصمة وسماع الدعاوي والرد عليها واقامة البينة والدفع وقبول الحكم 

والعتراض عليه وذلك في اي قضية تقام مني او ضدي امام اي محكمة وفي اي جهة وانهاء كافة الجراءات 

الشرعية والدارية المتعلقة بذلك وكذلك في البيع والشراء لحصصهم في الشركة وكذلك للوكيل الحق في مراجعة 

كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والفراد واي جهة اخرى في جميع المعاملت اخاصة بي والتوقيع 

نيابة عني علي عقود الرهن وكافة التسهيلت الئتمانية والمعاملت المصرفية ومراجعة الخارجية والستقدام 

والبلدية والجوازات ومكاتب العمل ووزراة التجارة والغرفة التجارية واستخراج السجلت وتجديدها وشطبها ونقل 

الموافع وللوكيل الحق في مراجعة القنصليات والسفارات واستقدام اليدي العاملة بمختلف الجنسيات والمهن 

واستخراج وتجديد القامات واستخراج تاشيرات خروج وعوده وخروج نهائي وتعديل المهن ونقل الكفالت 

والتبليغ عند الهروب وعدم العوده بالضافة الي الحق في التصرف بالبيع والشراء والرهن والشطب والبدل 

والمقايضة بالنسبة للصول المادية والمعنوية بما فيها العقارات المبينية والراضي الفضاء وفي ابرام جميع 

التصرفات الواردة علي حق الملكية او المقيدة لها وللشريك المتضامن الحق في التصرف ببيع وشراء السيارات ايا 

كان نوعها واستخراج التراخيص وتجديدها واستلم اللوحات المعدنية وكافة اجراءات المرور والتوقيع والتصديق 

على كافة العقود والوراق والمستندات باسم الشركة ولحسابها وله الحق في فتح فروع للشركة خارج ج م ع وله 

الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

46 - سيد محروس محروس محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47098   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2016 برقم ايداع   690 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

47 -  فاطمه عبد التواب محمد  شريك   المقيد برقم قيد    42887   وتم ايداعه بتاريخ    22-07-2015 برقم 

ايداع   7190 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه حقوقه

48 - زياد احمد محمد عبد العزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    42887   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   7190 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

49 - محمد حامد محمد عبد الباقى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    42887   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   7190 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  اصبح ادارة الشركة من حق 

الشريك الول فقط السيد / محمد حامد محمد عبدالباقي و له حق التوقيع نيباة عن الشركة و باسمها و تحت عنوانها
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50 - منه ا  نصر فتحي عبدالسلم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    101847   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2021 برقم ايداع   18828 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  اصبح/الدارة وحق التوقيع 

موكلة للشركاء مجتمعين او منفردين علي ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن 

اغراضها و بعنوانها سواء تصرفات قانونية او مادية من رهن او بيع اصول الشركة و في حالة مخالفة ذلك يحق 

لي من الطرفان اتاذ ما يراه حيال ذلك قانونيا

51 - محمود  عاصم  محمود  علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    38091   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   13101 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

منفردا للشريك محمود عاصم محمود عبدالعال

52 - يسرا محمد المهدي محمود يوسف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    72949   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2019 برقم ايداع   2051 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها وحق 

البيع والشراء ورهن الصول الثابتة للشركة من معدات وماكينات وكافة ممتلكات الشركة وحق التعامل مع البنوك 

والقتراض والتوقيع علي الشيكات البنكية وكافة العقود للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين وكذا التعامل 

مع الجهات الحكومية والخاصة المتعاملة مع الشركة ولهما كافة السلطات لتحقيق اغراض الشركة

53 - فاطمة محمد محمود محمود عطية  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44084   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2015 برقم ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تعديل حق اللدارة و التوقيع 

ليصبح للشركاء المتضامنين السيدة/ فاطمة محمد محمود محمد عطية و السيد/ابراهيم امين امين ابراهيم نمور و 

السيدة/ ولء فتحي منتصر عفيفي منفردين او مجتمعين ولهما الحق في فتح الحسابات لدي البنوك بأسم الشركة 

والتعامل بأسم الشركة وفي التعامل مع وزارة السياحة ولهم الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام 

جميه الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و قتح الحسابات  و استصدار 

طابات شهادات الضمان و التعامل مع السجل التجارية و الغرفة التجارية و التأمينات الجتماعية و كافة المصالح 

الحكوميةاما في حاله بيع الصول الثابتة و التوقيع علي عقود  بيع السيارات الخاصة بالشركة و الرهن و 

القتراض و الحصول علي التسهيلت الئتمانية فيكون حق التوقيع للشركاء المتضامنين  السيدة/ فاطمة محمد 

محمود محمد عطية و لسيد/ابراهيم امين امين ابراهيم نمور السيدة/ ولء فتحي منتصر عفيفي مجتمعين فقط

54 - محمد محمود محمد عطية  شريك   المقيد برقم قيد    44084   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2015 برقم 

ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  تخارج الشريك للوفاه وتوزيع حصته علي ورثته

55 - ولء فتحى منتصر عفيفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44084   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2015 برقم ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

56 - سليم احمد سليم محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    32235   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2014 برقم ايداع   3743 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليكون للطرف الثاني الشريك المتضامن السيد/ سليم احمد سليم منفردا و له في ذلك اوسع السلطات لتحقيق 

اغراض الشركة علي ان تكون العمال التي تصدر عنه بعنوان الشركة و ضمن اغراضها و له الحق التوقيع في 

التعامل باسم الشركة في القبض و الصرف و فتح الحسابات في البنوك العاملة بالدولة و اغلقها و السحب و 

اليداع و التوقيع علي الشيكات و كافة المعاملت علي راس مال الشركة المودع بالبنوك و الصكوك و المستندات 

و السندات المالية و التحويلت البنكية و اخذ التسهيلت البنكية و القروض البنكية و تمويل السيارات و رهنها وفك 

رهنها من اي بنك من البنوك العاملة بالدولة او لدى اي جهة اخرى و في الرهن و فكه

57 - سميح قاسم غشام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32235   وتم ايداعه بتاريخ    13-04-2014 برقم 

ايداع   3743 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه كافه حقوقه

58 - عيسى وزيرى احمد وزيرى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32235   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2014 برقم ايداع   3743 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه كافه 

حقوقه

59 - مروه سعيد ابراهيم غريب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    115271   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-21 

برقم ايداع   19434 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  
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60 - محمود اسماعيل مرداش عبد الوالي  مراقب   المقيد برقم قيد    14003   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2008 برقم ايداع   7885 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  له حق الدارة والتوقيع للطرف 

الول منفردا والتعامل مع البنوك و الجهات الحكومية

61 - خالد جمال محمد توفيق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    63005   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-23 

برقم ايداع   13181 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه كافة حقوقه

62 - مارسيل ماهر رياض يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    63005   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2017 برقم ايداع   13181 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه 

كافه حقوقه

63 - احمد عبد الفتاح احمد النجار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63005   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2017 برقم ايداع   13181 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  اصبحت الدارة و التوقيع السيد 

/احمد عبدالفتاح احمد النجار الشريك المتضامن منفردا و له حق الدارة و التوقيع مع جميع الجهات الحكومية و 

عير الحكومية و كافه المؤسسات و الهيئات و التأمينات الجتماعية و التعامل مع جميع البنوك من فتح الحسابات و 

اليداعات و السحب و التوقيع علي الشيكات و الذون البنكية و السندات و استلم و قبض المبالغ و له حق البيع 

لصول الشركة و ممتلكاتها و سيارتها و عقارتها و له حق القتراض و الرهن و الشراء باسم الشركة و لصالحها 

و التعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية منفردا دون الرجوع علي الطرف الخر و يحق له توكيل الغير في 

كل ماسبق  من ذكره في حقه في الدارة و التوقيع و التعامل مع البنوك من فتح الحسابات و اليداع و السحب و 

الرهن و القتراض و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها

64 - اسامه محمد همام عبدا شومان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    114785   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2018 برقم ايداع   15405 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

65 - ايمان صلح الدين محمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    114785   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2018 برقم ايداع   15405 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

66 - السيد عبد الرؤوف حسن غازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    115604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   19966 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

67 - السيد عبد الرؤوف حسن غازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    115604   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   19966 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

68 - احمد رفعت جودة امين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115622   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2010 برقم ايداع   1012 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  دخول شريك متضامن

69 - نرمين خيري شمس الدين محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115622   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2010 برقم ايداع   1012 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  تم خروجها من الشركة 

واستلمها كافة حقوقها

70 - عايده  فتحي  محروس  فراج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95642   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2021 برقم ايداع   7934 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

71 - هاني فوزي عبدالقادر علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95642   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2021 برقم ايداع   7934 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه
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تجديد افراد

1 - احمد شهاب احمد على الصالحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2416   قيدت فى   22-07-2007 برقم 

ايداع    2512 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

2 - احمد محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8183   قيدت فى   02-02-2008 برقم ايداع    

1171 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-02-01

3 - محمد احمد محمد قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11172   قيدت فى   20-04-2008 برقم ايداع    

4567 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-19

4 - محمود سعد احمد محمد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28702   قيدت فى   18-11-2013 برقم ايداع    

8799 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-17

5 - شعبان هاشم عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39996   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

2740 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

6 - الحسين محمود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40934   قيدت فى   26-04-2015 برقم ايداع    

4213 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

7 - احمد محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44371   قيدت فى   30-09-2015 برقم ايداع    

9406 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-29

8 - محمود صبحى لمعى زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44394   قيدت فى   01-10-2015 برقم ايداع    

9440 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

9 - مريه نجيب منقريوس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45406   قيدت فى   16-11-2015 برقم ايداع    

10991 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

10 - انوار مصطفى احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50463   قيدت فى   22-05-2016 برقم 

ايداع    5951 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

11 - محمد حسان محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52341   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    

8938 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

12 - حسين ابراهيم محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52800   قيدت فى   07-09-2016 برقم 

ايداع    9666 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

13 - ريمون شوقى مجلع نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57012   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    

2624 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

14 - ممدوح طلعت عبد النعيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60150   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    7818 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

15 - محمد فتحى اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339   قيدت فى   17-05-2007 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

16 - حسن حسين حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   588   قيدت فى   26-05-2007 برقم ايداع    

590 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-25

17 - تم تعديل السم التجاري ليصبح محمود المنوفي لتجارة الدوات الصحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

2355   قيدت فى   19-07-2007 برقم ايداع    2448 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-18

18 - مصطفى كمال الدين احمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5860   قيدت فى   18-11-2007 برقم 

ايداع    7133 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-17

19 - يوسف عطيه زكي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17329   قيدت فى   15-11-2008 برقم ايداع    

11954 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-14

20 - محمود عبد العال مفضل عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23103   قيدت فى   2013-01-21 

برقم ايداع    741 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-20
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21 - نعمه احمد المين جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30007   قيدت فى   08-01-2014 برقم ايداع    

209 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

22 - ساره سيد متولي جمعه طياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38364   قيدت فى   12-01-2015 برقم 

ايداع    267 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

23 - نجلء فؤاد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41054   قيدت فى   29-04-2015 برقم ايداع    

4388 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

24 - اشرف محمد عبد النبي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42510   قيدت فى   28-06-2015 برقم 

ايداع    6589 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

25 - خالد سلمة محسب ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42537   قيدت فى   29-06-2015 برقم 

ايداع    6633 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28

26 - مريم عياد شوقى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43579   قيدت فى   25-08-2015 برقم ايداع    

7243 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

27 - عيسى التماوى منصور التماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50359   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    5785 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

28 - مصطفى مجدى متولى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51868   قيدت فى   01-08-2016 برقم 

ايداع    8175 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

29 - منى عبد الباقى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51977   قيدت فى   04-08-2016 برقم ايداع    

8330 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

30 - علء محمد محمد السيد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54177   قيدت فى   13-11-2016 برقم ايداع    

11872 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

31 - محمد فؤاد ابراهيم حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54697   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

12698 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

32 - اسماء مندي ابو زيد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55441   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

106 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

33 - محمود عبد الرحيم خلف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55800   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    685 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

34 - استدراك  علي خيري عبد الحافظ مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56661   قيدت فى   

22-02-2017 برقم ايداع    2057 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-21

35 - مرفت صابر خلف خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58382   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

4789 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

36 - ابراهيم محمد ذكى محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58663   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    5287 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

37 - علم عدلي عبد ا عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59862   قيدت فى   16-07-2017 برقم 

ايداع    7310 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

38 - محمد عبدالسميع عبدا بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60246   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    7993 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

39 - طارق ابراهيم السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82830   قيدت فى   20-01-2017 برقم ايداع    

2117 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-19

40 - الدمراوي للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1526   قيدت فى   24-06-2007 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

41 - تعديل السم التجاري ليصبح محمد احمد محمود القيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2575   قيدت فى   

28-07-2007 برقم ايداع    2688 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-27

Page 188 of 212 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

42 - عبد ا سيد جاب ا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3212   قيدت فى   16-08-2007 برقم 

ايداع    3356 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

43 - عبد ا سيد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9037   قيدت فى   24-02-2008 برقم ايداع    

2133 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-23

44 - احمد حسين على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21496   قيدت فى   13-04-2009 برقم ايداع    

2906 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-12

45 - ثابت عارف عبد الغني عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27615   قيدت فى   2013-08-26 

برقم ايداع    6825 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

46 - حاتم طه حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27763   قيدت فى   30-09-2013 برقم ايداع    

7322 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-29

47 - ابراهيم عمران خليفه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28342   قيدت فى   03-11-2013 برقم 

ايداع    8242 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

48 - فاطمه محمد محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32510   قيدت فى   28-04-2014 برقم ايداع    

4196 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

49 - مؤمن محمد احمد عبدالناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40919   قيدت فى   23-04-2015 برقم 

ايداع    4184 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

50 - محمد سعيد منشاوى عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43376   قيدت فى   17-08-2015 برقم 

ايداع    7916 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

51 - محمد صبحى فرج السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47862   قيدت فى   17-02-2016 برقم ايداع    

1860 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

52 - يمنى اشرف دياب سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49857   قيدت فى   27-04-2016 برقم ايداع    

5021 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

53 - محمود منصور محمود منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50533   قيدت فى   24-05-2016 برقم 

ايداع    6059 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

54 - صبحى اسماعيل محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50711   قيدت فى   31-05-2016 برقم 

ايداع    6361 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

55 - اسلم محمد عبد العزيز محمد الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55674   قيدت فى   2017-01-12 

برقم ايداع    470 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

56 - رمضان رزق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58288   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

4656 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

57 - عبدا زياده محمد زياده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59186   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

6143 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

58 - محمد رضا عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59580   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

6815 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

59 - رامي عادل جندي حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59729   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    

7076 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

60 - منى محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60413   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

8316 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

61 - محمود السيد محمود حسين سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60810   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    9176 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

62 - رفيق سمير نجيب شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2130   قيدت فى   12-07-2007 برقم ايداع    

2200 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

63 - ربيع مصطفي محمد العدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3584   قيدت فى   28-08-2007 برقم ايداع    

3759 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27
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64 - عصام رشدى سيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23595   قيدت فى   11-02-2013 برقم ايداع    

1411 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-10

65 - احمد محمد عبد المقصود بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27268   قيدت فى   25-07-2013 برقم 

ايداع    6730 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-24

66 - ابراهيم محمد عبد العليم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32281   قيدت فى   14-04-2014 برقم 

ايداع    3820 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

67 - حلمى ابو الدهب للموتوسيكيلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32526   قيدت فى   28-04-2014 برقم 

ايداع    4216 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

68 - كاظم امل محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34918   قيدت فى   18-08-2014 برقم ايداع    

8343 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

69 - احمد ابراهيم حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36062   قيدت فى   01-10-2014 برقم ايداع    

10046 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-30

70 - ماهر محمد زهير السندويونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37607   قيدت فى   07-12-2014 برقم 

ايداع    12346 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

71 - محمد سيد عبد الرحمن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49717   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

4802 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

72 - حسام محمد غنيم ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53006   قيدت فى   25-09-2016 برقم ايداع    

9990 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

73 - محمود هشام الدين محمد عز الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54833   قيدت فى   

07-12-2016 برقم ايداع    12921 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-06

74 - نشأت ابراهيم غبر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55329   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    13721 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

75 - عادل فتحي احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56126   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

1228 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

76 - ايمن محمد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58208   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

4530 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

77 - وائل رشدى ابو الغيط برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59444   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    6577 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

78 - محمد على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60349   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

8194 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

79 - محمود رمضان خميس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60615   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    8745 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

80 - عصام عبد الوهاب سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3097   قيدت فى   13-08-2007 برقم 

ايداع    3217 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

81 - اسامة يوسف على السلمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7051   قيدت فى   29-12-2007 برقم ايداع    

7562 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-28

82 - كوافير مصطفى توتو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8954   قيدت فى   21-02-2008 برقم ايداع    

2038 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20

83 - هبه ممدوح رجب عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12555   قيدت فى   28-05-2008 برقم 

ايداع    6161 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

84 - هبه ممدوح رجب عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12555   قيدت فى   18-12-2013 برقم 

ايداع    10039 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

85 - كوافير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14883   قيدت فى   11-08-2008 برقم ايداع    8936 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-10
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86 - مؤمن لطفى صادق ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24707   قيدت فى   25-03-2013 برقم 

ايداع    2987 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

87 - عبير احمد حسين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30280   قيدت فى   21-01-2014 برقم ايداع    

635 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

88 - ثروت عدلي شفيق بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30928   قيدت فى   17-02-2014 برقم ايداع    

1618 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16

89 - عميره للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38345   قيدت فى   11-01-2015 برقم ايداع    238 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

90 - القاضي لخدمات المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40571   قيدت فى   09-04-2015 برقم ايداع    

3657 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

91 - محمد سيد سعد عشماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40817   قيدت فى   20-04-2015 برقم ايداع    

4025 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

92 - عايده محمد مطر المين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45233   قيدت فى   08-11-2015 برقم ايداع    

10702 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

93 - عبد الحميد محمد خليل قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47021   قيدت فى   17-01-2016 برقم ايداع    

564 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

94 - احمد مصطفى علي محمد السروى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47847   قيدت فى   2016-02-16 

برقم ايداع    1838 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

95 - رفايل صابر اسكندر معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48044   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    2133 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

96 - ياسر عرفه علي قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48836   قيدت فى   21-03-2016 برقم ايداع    

3372 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

97 - محمود محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49543   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

4536 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

98 - محمد فايز عبد السلم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49910   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

5098 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

99 - مصطفى عرفه احمد صبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51879   قيدت فى   01-08-2016 برقم 

ايداع    8192 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

100 - نيفين محمد منشاوي محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55788   قيدت فى   2017-01-17 

برقم ايداع    664 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

101 - طارق فتحي عطا ا حسين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56008   قيدت فى   2017-01-29 

برقم ايداع    1022 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

102 - محمد رمضان علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56215   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

1351 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

103 - احمد فتحي عطيه ا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56479   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    1764 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

104 - ياسين محمود احمد ابو الغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56954   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    2524 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

105 - السيد طه السيد طه رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59192   قيدت فى   08-06-2017 برقم 

ايداع    6153 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

106 - نسيم محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60343   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

8186 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

107 - احمد محمد امين عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60640   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    8807 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14
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108 - مصطفى حسين فريد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60677   قيدت فى   2017-08-16 

برقم ايداع    8884 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

109 - جمال عبدالحميد عبدالظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114826   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    2010 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

110 - محمد سعد ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115126   قيدت فى   26-08-1996 برقم ايداع    

8518 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-25

111 - محروس على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1842   قيدت فى   03-07-2007 برقم ايداع    

1889 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

112 - احمد سيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2683   قيدت فى   31-07-2007 برقم ايداع    

2800 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

113 - عصمت صابر عرفه حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3079   قيدت فى   2007-08-12 

برقم ايداع    3198 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

114 - محمد على حسن عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3287   قيدت فى   19-08-2007 برقم ايداع    

3438 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

115 - عبد الرازق جعفر عباس طراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3714   قيدت فى   02-09-2007 برقم 

ايداع    3902 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

116 - محمد احمد احمد عبد الحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11900   قيدت فى   12-05-2008 برقم 

ايداع    5400 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

117 - جمال سعد حمزة عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19015   قيدت فى   27-12-2015 برقم ايداع    

13558 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

118 - شعبان حسني عبده علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27400   قيدت فى   01-08-2013 برقم ايداع    

6513 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-31

119 - فريد شوقي ابو الحلقان صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28935   قيدت فى   27-11-2013 برقم 

ايداع    9140 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-26

120 - ثروت ابراهيم عبدربه روبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31418   قيدت فى   12-03-2014 برقم 

ايداع    2467 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-11

121 - وليد سالم رزق علي الساوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46930   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    428 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

122 - احمد عبد العزيز ادريس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47253   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    912 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

123 - ابراهيم عشرى عبد الراضى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54797   قيدت فى   2016-12-06 

برقم ايداع    12862 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

124 - ايليا حبشي سدراك حبشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55161   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

13460 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

125 - احمد جمال احمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59424   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    6552 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

126 - عبدالناصر رمضان مبروك مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60291   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    8089 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

127 - جورج ميشيل ابراهيم غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61078   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    9702 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

128 - امل عبد اللطيف محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115063   قيدت فى   2014-12-10 

برقم ايداع    0 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

129 - مدحت محمود حنفي امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3053   قيدت فى   11-08-2007 برقم ايداع    

3171 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10
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130 - مايكل فكرى عبد الملك صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3126   قيدت فى   13-08-2007 برقم 

ايداع    3251 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

131 - امجد رمضان محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3348   قيدت فى   21-08-2007 برقم ايداع    

3308 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

132 - اصبح  مؤسسة الغزالي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والمقاولت العمومية والستثمار العقاري  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   3627   قيدت فى   29-08-2007 برقم ايداع    3808 وفى تاريخ  

09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

133 - احمد عثمان عوض عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11787   قيدت فى   10-05-2008 برقم ايداع    

5275 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-09

134 - سعيد محمد تاج الدين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18321   قيدت فى   25-12-2008 برقم 

ايداع    13139 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-24

135 - ربيع جمعه احمد صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20201   قيدت فى   01-03-2009 برقم ايداع    

2187 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-29

136 - رابح قرني جمعه عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28065   قيدت فى   21-10-2013 برقم 

ايداع    7814 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20

137 - ابراهيم سيد حسين ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33997   قيدت فى   26-06-2014 برقم 

ايداع    6899 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

138 - مصطفى سيد سعيد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36800   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

8696 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

139 - عبد الحميد احمد ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43484   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    8102 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

140 - سيد ماهر عبد الحليم بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44127   قيدت فى   15-09-2015 برقم 

ايداع    9055 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

141 - احمد عبد الرحمن محمود البرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46469   قيدت فى   2015-12-27 

برقم ايداع    13525 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

142 - حسن حافظ احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48766   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

3268 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

143 - حماده عيد عفيفي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52262   قيدت فى   16-08-2016 برقم ايداع    

8807 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

144 - احمد سيد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54713   قيدت فى   04-12-2016 برقم ايداع    

12732 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

145 - محمد عبد السلم محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55130   قيدت فى   2016-12-21 

برقم ايداع    13415 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

146 - اشرف جلل محمد فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57568   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

3549 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

147 - احمد صابر امام عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59684   قيدت فى   09-07-2017 برقم ايداع    

6998 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

148 - محمد ناجى محمد ابو النجا عقرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60037   قيدت فى   2017-07-24 

برقم ايداع    7621 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

149 - ياسر لطفي عبد اللطيف جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60226   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    7962 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

150 - احمد محمود محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60241   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

7985 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30
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151 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60292   قيدت فى   

02-08-2017 برقم ايداع    8090 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

152 - احمد منصور محمود منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   871   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

884 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

153 - محمد محمود عبدة يوسف غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1878   قيدت فى   04-07-2007 برقم 

ايداع    1926 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

154 - صبحى احمد محمد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10879   قيدت فى   13-04-2008 برقم 

ايداع    4229 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-12

155 - لبنى محمود احمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13023   قيدت فى   10-06-2008 برقم 

ايداع    6710 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-09

156 - هويدا محمد سلمان سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20996   قيدت فى   26-03-2009 برقم ايداع    

3200 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

157 - مصنع رجب محمود محمد عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24011   قيدت فى   2013-02-26 

برقم ايداع    1978 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-25

158 - امير احمد عبد الحليم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32456   قيدت فى   23-04-2014 برقم ايداع    

4111 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-22

159 - احلم حمدى محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33344   قيدت فى   01-06-2014 برقم ايداع    

5465 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

160 - جميل عبد المجيد جميل عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36184   قيدت فى   2014-10-13 

برقم ايداع    10231 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

161 - السيد احمد السيد السرحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41766   قيدت فى   27-05-2015 برقم ايداع    

5479 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

162 - محمد سيد احمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51416   قيدت فى   04-07-2016 برقم 

ايداع    7430 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

163 - نيفين وجيه نصيف سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53285   قيدت فى   09-10-2016 برقم ايداع    

10437 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

164 - حمد طوخي السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54057   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

11689 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

165 - عماد على محمد على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54412   قيدت فى   22-11-2016 برقم 

ايداع    12248 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

166 - سامي سمير روفائيل ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55349   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    13752 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

167 - امير احمد عبد الحليم السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56095   قيدت فى   2017-02-01 

برقم ايداع    1165 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

168 - حسن حامد عبد العال خالد ابو الدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57082   قيدت فى   2017-03-13 

برقم ايداع    2731 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

169 - اسامة جابر حافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58462   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

4944 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

170 - منى عبد المنعم محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58672   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    5296 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

171 - صابر ابراهيم محمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59007   قيدت فى   31-05-2017 برقم 

ايداع    5852 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

172 - هاجر على عبد الحميد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60072   قيدت فى   2017-07-25 

برقم ايداع    7688 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24
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173 - سحر سلم احمد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60256   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

8010 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

174 - كرم محروس كامل ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60293   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

8091 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

175 - كريم صلح الدين السيد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60567   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    8636 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

176 - حسام سيد عبد الصمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60700   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    8932 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

177 - كلير صبحي داود صاروفيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60765   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    9073 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

178 - ماجد محمد محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60992   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    9548 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

179 - احمد عبد الله محمد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114971   قيدت فى   11-10-2003 برقم 

ايداع    11031 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-10

180 - عمرو ابراهيم محمود قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115042   قيدت فى   20-12-2006 برقم 

ايداع    20959 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

181 - محمد احمد عبد الجواد خليل سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2296   قيدت فى   18-07-2007 برقم 

ايداع    2375 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

182 - شكري عويضه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4187   قيدت فى   17-09-2007 برقم ايداع    

4411 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-16

183 - محمد حمدى محمد سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34256   قيدت فى   10-07-2014 برقم 

ايداع    7294 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-09

184 - سامى احمد عطيه رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35507   قيدت فى   10-09-2014 برقم ايداع    

9202 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

185 - احمد عبد الرازق محمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45484   قيدت فى   2015-11-18 

برقم ايداع    11113 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

186 - رزق مفتاح على رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47556   قيدت فى   07-02-2016 برقم ايداع    

1366 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

187 - مصطفى هشام ابراهيم ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50061   قيدت فى   09-05-2016 برقم ايداع    

5349 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

188 - مصطفى احمد مصطفى هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55826   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    728 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

189 - مصطفى فوزى شعبان عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59394   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    6489 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

190 - نشأت محمد فرج زهير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59479   قيدت فى   21-06-2017 برقم ايداع    

6640 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

191 - اسلم يوسف حسين ابو كوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59576   قيدت فى   03-07-2017 برقم 

ايداع    6809 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

192 - بيتر صبحى جاد سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60917   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

9394 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

193 - حماده اسماعيل ياسين خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112519   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    1000003 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

194 - رشا معوض مجاهد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115059   قيدت فى   20-02-2017 برقم 

ايداع    2720 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19
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195 - ثروت رأفت ندا عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2681   قيدت فى   31-07-2007 برقم ايداع    

2798 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

196 - سيد عبد النبي محمود محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2789   قيدت فى   04-08-2007 برقم 

ايداع    2912 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-03

197 - عادل مبروك عبد الرازق الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3157   قيدت فى   14-08-2007 برقم 

ايداع    3288 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

198 - سعد سيد سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23685   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    

1532 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

199 - كامل طلعت كامل مليكه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24401   قيدت فى   12-03-2013 برقم ايداع    

2538 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-11

200 - شعبان عبد الرحمن هريدى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24700   قيدت فى   2013-03-25 

برقم ايداع    2971 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

201 - وليد عطيه سيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26501   قيدت فى   06-06-2013 برقم ايداع    

5582 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-05

202 - محمد احمد احمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27081   قيدت فى   09-07-2013 برقم ايداع    

6433 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-08

203 - رقيه طايع فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36738   قيدت فى   06-11-2014 برقم ايداع    

11084 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

204 - احمد حمدان عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38155   قيدت فى   29-12-2014 برقم ايداع    

13199 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

205 - جمال محمد احمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38636   قيدت فى   21-01-2015 برقم 

ايداع    679 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

206 - مصطفي محمود عبد الرحيم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40807   قيدت فى   

20-04-2015 برقم ايداع    4011 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-19

207 - أحمد حسن عبد المجيد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42056   قيدت فى   08-06-2015 برقم 

ايداع    5908 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

208 - احمد حسن احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51041   قيدت فى   14-06-2016 برقم ايداع    

6862 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

209 - هند فتحي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52524   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

9230 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

210 - ايمان ابراهيم احمد زكي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60301   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    8103 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

211 - ميرفت اتمام الحمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1676   قيدت فى   27-06-2007 برقم 

ايداع    1718 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

212 - اسامه زكريا حسن الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2452   قيدت فى   24-07-2007 برقم ايداع    

2551 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

213 - احمد حسين محمد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3109   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

3231 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

214 - زينب الشناوى محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3936   قيدت فى   09-09-2007 برقم ايداع    

4138 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

215 - وليد شكيب عبد الفضيل حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8022   قيدت فى   28-01-2007 برقم 

ايداع    992 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

216 - اشرف سعيد محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17996   قيدت فى   04-12-2008 برقم ايداع    

12747 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-03
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217 - محمد مصطفى محمد عبد الحميد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28937   قيدت فى   

27-11-2013 برقم ايداع    9142 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-26

218 - سعيد أحمد خليف طميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41620   قيدت فى   20-05-2015 برقم ايداع    

5231 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

219 - داليا حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42903   قيدت فى   26-07-2015 برقم ايداع    

7222 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

220 - ايمن ابو الفتوح محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43188   قيدت فى   10-08-2015 برقم 

ايداع    7658 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

221 - محمد شوقى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44601   قيدت فى   12-10-2015 برقم ايداع    

9752 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

222 - حازم عرفه عبد الرسول على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46312   قيدت فى   20-12-2015 برقم 

ايداع    13277 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

223 - عمر محمد عمر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47345   قيدت فى   31-01-2016 برقم ايداع    

1046 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

224 - محمد صادق السقطي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49924   قيدت فى   03-05-2016 برقم 

ايداع    5126 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

225 - حاتم محسن علي برهامي عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57535   قيدت فى   30-03-2017 برقم 

ايداع    3480 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

226 - احمد نور الدين محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59361   قيدت فى   15-06-2017 برقم 

ايداع    6443 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

227 - ادهم صادق السقطي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59464   قيدت فى   21-06-2017 برقم 

ايداع    6617 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

228 - وليد عبد الغني عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60003   قيدت فى   2017-07-19 

برقم ايداع    7544 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

229 - محمود عبد المجيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60574   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    8651 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

230 - احمد فتحى عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60641   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

8808 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

231 - حسام عبد ا محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2776   قيدت فى   02-08-2007 برقم ايداع    

2897 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

232 - جوزيف صبحى حبيب قزمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3335   قيدت فى   20-08-2007 برقم 

ايداع    3493 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

233 - طلبه طلبه محمد العيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3532   قيدت فى   27-08-2007 برقم ايداع    

3701 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

234 - صيدلية مروة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9443   قيدت فى   19-02-2009 برقم ايداع    1847 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18

235 - صيدلية مروة محمد احمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9443   قيدت فى   2008-03-05 

برقم ايداع    2589 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

236 - ربيع لتجارة الخشاب باب وشباك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20168   قيدت فى   2009-02-28 

برقم ايداع    2140 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-27

237 - مراجع عبد الهادى حمد مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34054   قيدت فى   01-07-2014 برقم 

ايداع    6982 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

238 - احمد عربي احمد الحمراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44597   قيدت فى   12-10-2015 برقم 

ايداع    9745 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11
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239 - اشرف احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47219   قيدت فى   24-01-2016 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

240 - محمد جباره سليمان عبد الماجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48330   قيدت فى   03-03-2016 برقم 

ايداع    2571 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

241 - يحي علي سنوسي جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49456   قيدت فى   14-04-2016 برقم ايداع    

4385 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

242 - نجلء هاشم مهنا حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52711   قيدت فى   05-09-2016 برقم ايداع    

9524 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

243 - سناء رجب عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54872   قيدت فى   08-12-2016 برقم ايداع    

13007 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

244 - علء احمد قرني حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55242   قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    

13580 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

245 - عصام عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55412   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

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

246 - شريف صبحي وهيب تاودروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58926   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    5733 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

247 - محمد احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60071   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

7686 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

248 - وليد محمد عبد العليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60433   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    8346 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

249 - رامي فوزي نعماني جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61194   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    9928 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

250 - وفاء هاشم عطيه كساب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115101   قيدت فى   29-08-1992 برقم ايداع    

5744 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

251 - ريم محمد سعد الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115279   قيدت فى   08-06-2010 برقم 

ايداع    10364 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-06-07

252 - محمد حسنى عمر محمد متولى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2587   قيدت فى   2007-07-29 

برقم ايداع    2701 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

253 - محمد رؤوف رمضان محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2728   قيدت فى   2007-08-01 

برقم ايداع    2842 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

254 - صيدلية د هناء محمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2930   قيدت فى   2007-08-07 

برقم ايداع    3042 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

255 - رفيق لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21372   قيدت فى   09-04-2009 برقم ايداع    

2757 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

256 - محمد نادي محمد عبد المحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21598   قيدت فى   15-04-2009 برقم 

ايداع    3033 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-14

257 - عزت محمد نجيب عبد العزيز امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24951   قيدت فى   2013-04-03 

برقم ايداع    3344 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

258 - ابو الخير ابراهيم عبد العال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32596   قيدت فى   2014-04-30 

برقم ايداع    4317 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

259 - اسامه محسن احمد محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37125   قيدت فى   19-11-2014 برقم 

ايداع    11632 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

260 - حمام عوض جاد الكريم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43327   قيدت فى   16-08-2015 برقم 

ايداع    7849 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15
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261 - فرج راغب محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45146   قيدت فى   04-11-2015 برقم ايداع    

10575 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

262 - محمود السيد حمدان ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46981   قيدت فى   14-01-2016 برقم ايداع    

502 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

263 - عصام على خلف ا ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47965   قيدت فى   21-02-2016 برقم 

ايداع    2012 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

264 - محمود عطيه عبد المولي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48833   قيدت فى   21-03-2016 برقم 

ايداع    3365 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

265 - عماد الدين حمدى عبد الوهاب عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56538   قيدت فى   

19-02-2017 برقم ايداع    1857 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-18

266 - محمود خليل امام شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56945   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

267 - احمد السيد عبد الهادى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58009   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    4220 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

268 - محمود محمد محمد احمد علي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58028   قيدت فى   2017-04-23 

برقم ايداع    4245 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

269 - حسنه سعد امين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60262   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

8028 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

270 - عصام انور عبدالجواد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60678   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    8889 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

271 - محمد العربى الطاهر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115241   قيدت فى   06-04-2011 برقم 

ايداع    5008 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

272 - ايمن احمد بشير امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1714   قيدت فى   28-02-2007 برقم ايداع    

1759 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

273 - رؤوف للمصوغات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4121   قيدت فى   13-09-2007 برقم ايداع    

4339 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

274 - كريم حنفى سانى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15254   قيدت فى   25-08-2008 برقم ايداع    

9393 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-24

275 - عادل سعيد للملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16077   قيدت فى   25-09-2008 برقم 

ايداع    10405 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-24

276 - محمد رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19912   قيدت فى   19-02-2009 برقم ايداع    

1828 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18

277 - نور الدين كمال ثابت حسن الكيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35667   قيدت فى   2014-09-16 

برقم ايداع    9419 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

278 - عبد المنعم زكريا عبد المنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44305   قيدت فى   2015-09-22 

برقم ايداع    9311 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-21

279 - عبد الحفيظ احمد عبد الحفيظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46128   قيدت فى   2015-12-13 

برقم ايداع    12082 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

280 - نصر الدين حميده عيسى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47653   قيدت فى   10-02-2016 برقم 

ايداع    1514 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

281 - محمود عبد المنعم صادق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49753   قيدت فى   24-04-2016 برقم 

ايداع    4857 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

282 - مخبز عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53155   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

10235 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

Page 199 of 212 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

283 - نشأت صبحي متى جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53678   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

11062 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

284 - محمد ذكرى عبد الغنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54173   قيدت فى   13-11-2016 برقم 

ايداع    11866 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

285 - تامر سيد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57729   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

3802 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

286 - نبيل ربيع عويس قرني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58459   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

4941 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

287 - سامح كمال عياد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60605   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

8714 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

288 - رباب حمدي عوض ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60803   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    9164 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

289 - جعفر فخري سليمان معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61313   قيدت فى   18-09-2017 برقم 

ايداع    10140 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

290 - شوقى رجب عبد اللطيف بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   397   قيدت فى   20-05-2007 برقم 

ايداع    398 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

291 - تامر عادل عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18954   قيدت فى   19-01-2009 برقم 

ايداع    624 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-18

292 - سيد احمد عباس بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20829   قيدت فى   21-03-2009 برقم ايداع    

2990 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-20

293 - وائل حمدى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28388   قيدت فى   06-11-2013 برقم ايداع    

8300 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

294 - فخري لبيع قطع غيار السيارات المستعملة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28923   قيدت فى   

26-11-2013 برقم ايداع    9119 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-25

295 - حماده محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37029   قيدت فى   17-11-2014 برقم ايداع    

11502 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

296 - حورية اسماعيل عبد الله امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40006   قيدت فى   18-03-2015 برقم 

ايداع    2755 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17

297 - اشرف صابر احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41019   قيدت فى   28-04-2015 برقم 

ايداع    4334 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

298 - سامى عزيز عبد النور صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41984   قيدت فى   04-06-2015 برقم 

ايداع    5787 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

299 - عاطف حسن محمد عبادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42531   قيدت فى   29-06-2015 برقم ايداع    

6620 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28

300 - احمد على حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43157   قيدت فى   09-08-2015 برقم ايداع    

7615 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

301 - عمر حسني عمر غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47069   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

643 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

302 - احمد محمد عسران محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47657   قيدت فى   10-02-2016 برقم ايداع    

1520 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

303 - ابو اليزيد للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48502   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

2811 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

304 - عبد ا محمد فوزي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55403   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

42 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01
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305 - نسرين حسنى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55899   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

858 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

306 - فؤاد فوزي فؤاد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56688   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

2111 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

307 - قدري احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56975   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

2562 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

308 - ماجد فتحي عطا ا عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58341   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

4727 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

309 - عفاف سيد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60159   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    

7832 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

310 - نادي درغام تمساح قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61055   قيدت فى   05-09-2017 برقم ايداع    

9649 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

311 - عجمي حمدي السيد احمد ابو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61057   قيدت فى   2017-09-05 

برقم ايداع    9657 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

312 - ياسر ماهر ياسر عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1330   قيدت فى   18-06-2007 برقم ايداع    

1355 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

313 - حسين محمد محمد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7406   قيدت فى   12-01-2008 برقم ايداع    

308 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-11

314 - اسماعيل احمد محمد يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23867   قيدت فى   20-02-2013 برقم ايداع    

1785 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-19

315 - عبدا رجب ايراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26016   قيدت فى   16-05-2013 برقم ايداع    

4849 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-15

316 - زياد فتح ا محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28798   قيدت فى   21-11-2013 برقم ايداع    

8949 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-20

317 - رافت احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33443   قيدت فى   09-06-2014 برقم ايداع    

5642 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

318 - كرم سعيد جاد محمود موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39525   قيدت فى   26-02-2015 برقم 

ايداع    2009 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

319 - شادى محمد ابو العل جاد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40406   قيدت فى   02-04-2015 برقم 

ايداع    3374 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

320 - شعبان حسنى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41248   قيدت فى   07-05-2015 برقم 

ايداع    4664 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

321 - رضا على محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42691   قيدت فى   08-07-2015 برقم ايداع    

6896 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

322 - احمد حمدي محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49464   قيدت فى   14-04-2016 برقم ايداع    

4401 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

323 - سامى كمال سامى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49515   قيدت فى   17-04-2016 برقم ايداع    

4481 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

324 - محمد شكري عبد الحليم مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52441   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    9095 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

325 - فريد شافعي فريد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56764   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

2225 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

326 - محمد مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57435   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

3321 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26
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327 - رجب يحيى رجب عتريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58591   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

5175 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

328 - امام حسن محمود جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58793   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

5522 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

329 - حسام الدين ممدوح فتحي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59517   قيدت فى   22-06-2017 برقم 

ايداع    6692 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21

330 - على محمد على عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59592   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    6831 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

331 - جهاد خالد قنصوه قنصوه الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60188   قيدت فى   30-07-2017 برقم 

ايداع    7889 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

332 - سلطان محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60207   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

7928 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

333 - فتحى سعيد فتحى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60323   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

8148 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

334 - محمد عبد الفتاح محمد شيحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60538   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    8569 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

335 - طارق عبد الرؤف مصلحي عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13338   قيدت فى   

19-06-2008 برقم ايداع    7096 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-18

336 - خالد فرغلى ضاحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15252   قيدت فى   25-08-2008 برقم ايداع    

9391 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-24

337 - مكتب كاشـف للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23746   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

1616 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-13

338 - علي محمود علي عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24342   قيدت فى   11-03-2013 برقم 

ايداع    2461 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-10

339 - كريم عبد الرؤف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26920   قيدت فى   25-06-2013 برقم ايداع    

6198 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

340 - عبد الوهاب محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27993   قيدت فى   10-10-2013 برقم 

ايداع    7695 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-09

341 - محمود السيد محمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32437   قيدت فى   23-04-2014 برقم ايداع    

4083 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-22

342 - سلمان سعيد سلمان القناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38945   قيدت فى   04-02-2015 برقم 

ايداع    1127 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

343 - سعيد عبده سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44215   قيدت فى   20-09-2015 برقم ايداع    

9173 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

344 - احمد عبد النبي علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49235   قيدت فى   06-04-2016 برقم ايداع    

4034 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

345 - خالد فرغلى ضاحى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53401   قيدت فى   12-10-2016 برقم ايداع    

10615 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

346 - محمد يسرى محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55892   قيدت فى   23-01-2017 برقم 

ايداع    744 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

347 - عبد الرؤف احمد كمال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60771   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    9083 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

348 - اشرف احمد عبد الرحمن طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60841   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    9227 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

Page 202 of 212 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

349 - اشرف عبد النبي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61017   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

9585 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

350 - محمد امين محمود احمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115904   قيدت فى   29-01-2017 برقم 

ايداع    422 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

351 - جميل شكرى ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10624   قيدت فى   07-04-2008 برقم ايداع    

3944 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-06

352 - ايمان حلمى عبد الحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29234   قيدت فى   08-12-2013 برقم 

ايداع    9591 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-07

353 - علي محمد ابو حمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29786   قيدت فى   29-12-2013 برقم ايداع    

10443 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-28

354 - علي محمد علي الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31637   قيدت فى   20-03-2014 برقم ايداع    

2786 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

355 - رمضان احمد علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33977   قيدت فى   26-06-2014 برقم ايداع    

6863 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

356 - عماد فكتور عدلي عجايبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43500   قيدت فى   23-08-2015 برقم ايداع    

8125 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

357 - بسمة جمال عبد السلم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48561   قيدت فى   13-03-2016 برقم 

ايداع    2938 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

358 - عبد السميع علي عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56287   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    1466 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

359 - حسام الدين سمير سعد البطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58082   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    4342 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

360 - اسامه جمال عجايبي عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58085   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    4347 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

361 - اشرف عبد النعيم محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58736   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    5429 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

362 - اشرف عبد النعيم محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58736   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    9101 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

363 - وليد محمد عبد ا عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58974   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    5811 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

364 - الصاوى محمد الصاوى باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59246   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    6241 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

365 - عبد الرحمن حسين فهمى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60480   قيدت فى   2017-08-08 

برقم ايداع    8429 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

366 - نوال حسن عباس حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60636   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

8798 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

367 - خالد محمود جابر مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115557   قيدت فى   09-05-2011 برقم 

ايداع    6872 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

368 - اصبح صيدليه د محمد الحينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   248   قيدت فى   15-05-2007 برقم ايداع    

249 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

369 - عماد عبد الحافظ احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1825   قيدت فى   03-07-2007 برقم ايداع    

1875 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

370 - احمد وليد منصور محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2205   قيدت فى   16-07-2007 برقم 

ايداع    2280 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15
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371 - صيدليه د  شيماء نبيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20140   قيدت فى   26-02-2009 برقم ايداع    

2108 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-25

372 - شريف عبد الهادى محمد ابو الفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20629   قيدت فى   2009-03-16 

برقم ايداع    2729 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

373 - احمد محمد عبد الفتاح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30583   قيدت فى   02-02-2014 برقم 

ايداع    1073 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

374 - الطوخي لتسويق الملبس الحريمي و الكسسوار بالجمله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35921   قيدت 

فى   25-09-2014 برقم ايداع    9833 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-24

375 - جلل ابراهيم صلح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37995   قيدت فى   22-12-2014 برقم 

ايداع    12941 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

376 - احمد محمود حامد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40741   قيدت فى   19-04-2015 برقم ايداع    

3918 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

377 - فؤاد فوزي عبد الحميد الخشن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42211   قيدت فى   15-06-2015 برقم 

ايداع    6141 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

378 - صابر محمد صابر نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42744   قيدت فى   12-07-2015 برقم ايداع    

6969 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

379 - محمد فرج السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47169   قيدت فى   21-01-2016 برقم ايداع    

787 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

380 - موريس زكريا نصر ا بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48937   قيدت فى   24-03-2016 برقم 

ايداع    3546 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

381 - احمد رجب نادي عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49951   قيدت فى   04-05-2016 برقم 

ايداع    5169 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

382 - محمد ابو العل السيد محمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55768   قيدت فى   2017-01-17 

برقم ايداع    627 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

383 - عمر رضا عبد السلم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58145   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    4429 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

384 - العربى للستيراد والتصدير وتوريد المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60688   قيدت فى   

17-08-2017 برقم ايداع    8913 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-16

385 - محمود احمد اسماعيل عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61219   قيدت فى   2017-09-14 

برقم ايداع    9971 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

386 - ايهاب طه محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3591   قيدت فى   28-08-2007 برقم ايداع    

3766 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

387 - ايهاب طه محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3591   قيدت فى   20-08-2009 برقم ايداع    

4922 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

388 - ايهاب طه محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3591   قيدت فى   20-08-2009 برقم ايداع    

4923 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

389 - سيد عبد ا علي بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13494   قيدت فى   25-06-2008 برقم ايداع    

7280 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

390 - فتحيه عنتر المرسى عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27620   قيدت فى   01-09-2013 برقم 

ايداع    6871 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-31

391 - محمود احمد سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28953   قيدت فى   27-11-2013 برقم ايداع    

9165 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-26
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392 - حمدان مصطفى عبد ا سويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39909   قيدت فى   15-03-2015 برقم 

ايداع    2586 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

393 - حامد احمد على النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42769   قيدت فى   13-07-2015 برقم ايداع    

7009 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

394 - هانى جمعه زكى عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43070   قيدت فى   03-08-2015 برقم 

ايداع    7476 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

395 - منى عبد الحليم يوسف مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43394   قيدت فى   17-08-2015 برقم 

ايداع    7941 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

396 - اسماعيل القط شبيب عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46107   قيدت فى   10-12-2015 برقم 

ايداع    12051 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

397 - محمد احمد علي موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46789   قيدت فى   06-01-2016 برقم ايداع    

203 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

398 - سيد محمد على خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50062   قيدت فى   09-05-2016 برقم ايداع    

5350 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

399 - سمير رزق ا غالى رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52894   قيدت فى   20-09-2016 برقم 

ايداع    9812 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

400 - علء فؤاد سيد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54050   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

11683 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

401 - خلف عبد الحافظ محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56971   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    2556 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

402 - هبه محمد محمد ابراهيم الدماطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58517   قيدت فى   2017-05-14 

برقم ايداع    5046 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

403 - محمد حسين عبد الحليم ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60012   قيدت فى   20-07-2017 برقم 

ايداع    7557 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

404 - صيدليه د احمد سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1160   قيدت فى   12-06-2007 برقم ايداع    

1178 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

405 - اصبح السم التجاري مؤسسة عبد المؤمن للنشاء والتعمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1591   قيدت 

فى   26-06-2007 برقم ايداع    1630 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-25

406 - ل يوجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1591   قيدت فى   26-06-2007 برقم ايداع    1630 وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

407 - محمد اشرف محمد فتحي محمد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2874   قيدت فى   

06-08-2007 برقم ايداع    2980 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-05

408 - سعد محمد خليل عبد القطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3197   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    

3337 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

409 - موسى عبد الستار محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17359   قيدت فى   16-11-2008 برقم 

ايداع    11979 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-15

410 - صابر دردير عبد العال دردير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23110   قيدت فى   21-01-2013 برقم 

ايداع    748 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-20

411 - سيد علي عليوه يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28607   قيدت فى   14-11-2013 برقم ايداع    

8637 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

412 - موسى عبد الستار محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37728   قيدت فى   11-12-2014 برقم 

ايداع    12530 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10
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413 - زكريا سرحان امام سعد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44411   قيدت فى   01-10-2015 برقم 

ايداع    9467 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

414 - طه عبد الستار محمود حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47051   قيدت فى   18-01-2016 برقم 

ايداع    616 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

415 - حنان محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50496   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

6001 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

416 - ابراهيم ابراهيم ابراهيم جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56155   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    1268 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

417 - سعيد مصطفى محمد البوهي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56289   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    1471 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

418 - علي عزت محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56617   قيدت فى   21-02-2017 برقم 

ايداع    1981 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

419 - ابراهيم مغاريوس شفيق قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58646   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    5259 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

420 - احمد ابو الخير سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59230   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

6215 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

421 - سامح كرم عبد الفتاح احمد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60229   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    7965 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

422 - عبير فرج منصور جمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60244   قيدت فى   31-07-2017 برقم ايداع    

7989 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

423 - صلح مصطفى ابراهيم الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61067   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    9680 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

424 - وليد ناصر شريف ميهوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61231   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    

10004 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

425 - احمد شوقى رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114733   قيدت فى   08-04-2014 برقم ايداع    

3938 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

426 - محمد عبد الحميد متولى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115690   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    14641 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

427 - رضا محمد عامر اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   809   قيدت فى   02-06-2007 برقم ايداع    

819 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-01

428 - اسامة رفعت محمد عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2229   قيدت فى   16-07-2007 برقم ايداع    

2306 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

429 - ثروت محمد محمود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4616   قيدت فى   03-10-2007 برقم ايداع    

4894 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-02

430 - رزق محمود لملبس جاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15861   قيدت فى   17-09-2008 برقم 

ايداع    10141 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-09-16

431 - ايات دسوقى فرغلى دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23245   قيدت فى   28-01-2013 برقم 

ايداع    919 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-27

432 - احمد مرضى عبد المحسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29714   قيدت فى   2013-12-25 

برقم ايداع    10327 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-24

433 - البان ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42664   قيدت فى   07-07-2015 برقم ايداع    6840 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

434 - رمضان بى عبد العزيز زعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42828   قيدت فى   14-07-2015 برقم 

ايداع    7095 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13
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435 - حمدي سليمان جمعه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43427   قيدت فى   18-08-2015 برقم 

ايداع    7993 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

436 - الضيف لتجارة المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48128   قيدت فى   28-02-2016 برقم 

ايداع    2270 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

437 - شيماء حسن على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57707   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

3768 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

438 - علء الدين ربيع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58490   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

5003 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

439 - ريمون شحاتة عبده ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60357   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    8215 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

440 - دلل حسين السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115819   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

5253 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

441 - عاطف منير بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115836   قيدت فى   19-01-2006 برقم ايداع    

747 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

442 - احمد عبد الناصف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1427   قيدت فى   20-06-2007 برقم 

ايداع    1457 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

443 - احمد ماهر عبد الحميد احمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4607   قيدت فى   02-10-2007 برقم 

ايداع    4885 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

444 - شحاته وديع شحاته حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23736   قيدت فى   14-02-2013 برقم 

ايداع    1605 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-13

445 - عثمان حسام الدين عثمان امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26611   قيدت فى   11-06-2013 برقم 

ايداع    5753 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-10

446 - حسن اسماعيل حسن حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30974   قيدت فى   19-02-2014 برقم 

ايداع    1693 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18

447 - هند على محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38212   قيدت فى   01-01-2015 برقم ايداع    

19 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-31

448 - العيسوي لتجاره العلف و المحاصيل الزراعيه و المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39130   

قيدت فى   11-02-2015 برقم ايداع    1418 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-10

449 - عايده حسن السيد علي عبد الشافي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45073   قيدت فى   2015-11-01 

برقم ايداع    10450 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

450 - عبد ا فاروق عبد ا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47503   قيدت فى   04-02-2016 برقم 

ايداع    1294 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

451 - رضا حسين ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47764   قيدت فى   14-02-2016 برقم ايداع    

1701 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

452 - احمد مصطفى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50845   قيدت فى   06-06-2016 برقم ايداع    

6570 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

453 - عادل شريف سليمان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51888   قيدت فى   01-08-2016 برقم 

ايداع    8205 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

454 - عزيزة حسين عبد الفتاح خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52516   قيدت فى   28-08-2016 برقم 

ايداع    9209 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

455 - محمد حسين سليمان حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54724   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    12745 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

456 - احمد محمد عمر محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55635   قيدت فى   11-01-2017 برقم 

ايداع    404 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10
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457 - ابراهيم على مكايد مجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56890   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

2421 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

458 - محمد ابراهيم حميدو احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58265   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    4620 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

459 - احلم كمال محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58588   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    5172 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

460 - صادق عطيه السعدي مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59737   قيدت فى   10-07-2017 برقم 

ايداع    7089 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

461 - فهمي لبيب فهمي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60161   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    

7834 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

462 - امنيه منصور عنتر بيومى هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115865   قيدت فى   2012-05-22 

برقم ايداع    10164 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

463 - كريم محمد العربى عبد الرحمن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115876   قيدت فى   

17-09-2012 برقم ايداع    16860 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-16

464 - محمود طه عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115900   قيدت فى   29-08-2012 برقم 

ايداع    15529 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

465 - على محمد ابراهيم نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115927   قيدت فى   11-06-2000 برقم 

ايداع    6884 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-10
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تجديد شركات

1 - اصبح  علي رجب ابو المجد ابو الطيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1960  قيدت فى  

05-07-2007 برقم ايداع   2010 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/07/2027  12:00:00ص

2 - ياسر سيد حسن واسامة عبد الراضي   شركة سبق قيدها برقم :   2024  قيدت فى  09-07-2007 برقم 

ايداع   2086 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

3 - شركة التلل لتعبئة و توريد المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   51845  قيدت فى  2016-07-31 

برقم ايداع   8141 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2026  

12:00:00ص

4 - شركه التلل لصاحبها  احمد عبد الكريم فتيح عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51845  قيدت 

فى  31-07-2016 برقم ايداع   8141 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2026  12:00:00ص

5 - اصبحت  احمد اسامه احمد شاكر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   60653  قيدت فى  2017-08-15 

برقم ايداع   8827 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

6 - محمد فاروق و شركائه   شركة سبق قيدها برقم :   56933  قيدت فى  06-03-2017 برقم ايداع   2491 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  12:00:00ص

7 - عماد منير عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114741  قيدت فى  11-11-2003 برقم ايداع   

12154 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2023  12:00:00ص

8 - ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24508  قيدت فى  18-03-2013 برقم 

ايداع   2683 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2023  

12:00:00ص

9 - احمد عيد محمود محمد عبد السلم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57339  قيدت فى  2017-03-22 

برقم ايداع   3156 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  

12:00:00ص

10 - محمود مختار محمود وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   59654  قيدت فى  06-07-2017 برقم ايداع   

6948 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  12:00:00ص

11 - عبد الناصر عبد الرؤف وشريكه احمد الراوي   شركة سبق قيدها برقم :   60922  قيدت فى  

27-08-2017 برقم ايداع   9400 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2027  12:00:00ص

12 - الشركه الوطنيه للخدمات )باسم عماد عبد الرحيم محمود وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   114660  

قيدت فى  28-08-2012 برقم ايداع   15382 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/08/2027  12:00:00ص

13 - اسامه فاروق احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30310  قيدت فى  22-01-2014 برقم ايداع   

678 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2024  12:00:00ص

14 - أصبح  سعيد حسن السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51100  قيدت فى  16-06-2016 برقم 

ايداع   6955 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  

12:00:00ص

15 - بسمة سعيد عبد العزيز وشريكها قاسم احمد قاسم   شركة سبق قيدها برقم :   58298  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   4668 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص
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16 - اصبح / محمد محمد عبد الجليل خطاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47098  قيدت فى  

19-01-2016 برقم ايداع   690 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/01/2026  12:00:00ص

17 - تغيير اسم الشركة ليصبح علي سليمان علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59061  قيدت فى  

01-06-2017 برقم ايداع   5935 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2027  12:00:00ص

18 - اصبح محمد حامد محمد عبد الباقي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42887  قيدت فى  

22-07-2015 برقم ايداع   7190 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/07/2025  12:00:00ص

19 - سعيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   46659  قيدت فى  03-01-2016 برقم ايداع   13 وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2026  12:00:00ص

20 - محمد خلف و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58125  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   4401 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

21 - فتحي عباس و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   60376  قيدت فى  06-08-2017 برقم ايداع   8243 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

22 - اصبحت  شركه سلمه عبد الوهاب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   60958  قيدت فى  

28-08-2017 برقم ايداع   9481 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2027  12:00:00ص

23 - المهندس محمد وحش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2086  قيدت فى  11-07-2007 برقم ايداع   

2152 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص

24 - أصبح  جهاد سيد يوسف وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2941  قيدت فى  07-08-2007 برقم 

ايداع   3055 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

25 - اصبح  محمود محمد السعيد محمد عبد الصمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   60562  قيدت فى  

13-08-2017 برقم ايداع   8616 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

26 - شركة محمد عبد المنعم محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3268  قيدت فى  18-08-2007 برقم 

ايداع   3418 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2027  

12:00:00ص

27 - شركه اولد تمام للخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   115187  قيدت فى  28-12-1996 برقم ايداع   

14124 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

28 - ابراهيم احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23413  قيدت فى  03-02-2013 برقم ايداع   

1149 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2023  12:00:00ص

29 - هانى جورج توفيق وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   2766  قيدت فى  02-08-2007 برقم ايداع   

2886 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

30 - الفونص رؤوف نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31682  قيدت فى  23-03-2014 برقم ايداع   

2870 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2024  12:00:00ص

31 - محمد عبد الحميد نايل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40335  قيدت فى  30-03-2015 برقم ايداع   

3242 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2025  12:00:00ص

32 - احمد ماهر رفعت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   41983  قيدت فى  04-06-2015 برقم ايداع   

5786 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2025  12:00:00ص

33 - ستاندارد جروب ) طارق عبد اللطيف المناوى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   50804  قيدت فى  

02-06-2016 برقم ايداع   6500 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2026  12:00:00ص
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34 - محمد صالح على حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40002  قيدت فى  17-03-2015 برقم 

ايداع   2749 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2025  

12:00:00ص

35 - علء عبد الحليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57852  قيدت فى  13-04-2017 برقم ايداع   

3992 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

36 - حسين حسن حسين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42543  قيدت فى  01-07-2015 برقم ايداع   

6641 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2025  12:00:00ص

37 - بيومي عبد الخالق علي الجيزاوي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   59072  قيدت فى  

05-06-2017 برقم ايداع   6000 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

38 - ياسر عطا عبد السميع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59131  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   

6062 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

39 - اصبحت عيد سعيد عبد ربه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   60196  قيدت فى  30-07-2017 برقم 

ايداع   7907 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

40 - احمد حسن ابو الحمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   1349  قيدت فى  18-06-2007 برقم ايداع   

1475 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00ص

41 - زايد معوض علي حسن و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   36330  قيدت فى  20-10-2014 برقم 

ايداع   10446 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2024  

12:00:00ص

42 - محمد محمود محروس مصطفى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42363  قيدت فى  2015-06-21 

برقم ايداع   6379 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2025  

12:00:00ص

43 - اسامه يوسف علي عطيه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   54187  قيدت فى  14-11-2016 برقم 

ايداع   11885 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2026  

12:00:00ص

44 - عادل محمد السيد خير ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61022  قيدت فى  29-08-2017 برقم 

ايداع   9593 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

45 - امجد فهمي عبد ا و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   30542  قيدت فى  30-01-2014 برقم ايداع   

1008 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2024  12:00:00ص

46 - امين عارف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   115567  قيدت فى  04-02-2008 برقم ايداع   

1274 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2023  12:00:00ص

47 - امين عارف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115567  قيدت فى  06-07-1997 برقم ايداع   

7908 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  12:00:00ص

48 - ليصبح/تامر محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115622  قيدت فى  19-01-2010 برقم 

ايداع   1012 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2025  

12:00:00ص

49 - هاني فتحي عبد العال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3500  قيدت فى  26-08-2007 برقم ايداع   

3667 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  12:00:00ص

50 - نعديل اسم الشركة ليصبح عمرو محمد عبد الجواد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56362  قيدت فى  

12-02-2017 برقم ايداع   1585 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2027  12:00:00ص
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51 - هانى محمد عبد الحميد محمد عيسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3919  قيدت فى  

08-09-2007 برقم ايداع   4121 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/09/2027  12:00:00ص

52 - محمد السيد البيومي عبد العليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24035  قيدت فى  2013-02-27 

برقم ايداع   2008 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2023  

12:00:00ص

53 - احمد ماهر رفعت و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   55772  قيدت فى  17-01-2017 برقم ايداع   

633 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00ص

54 - محمد عبد العزيز صادق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   60421  قيدت فى  07-08-2017 برقم 

ايداع   8328 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

55 - اصبح  محمد يحي زكريا احمد وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   60757  قيدت فى  2017-08-20 

برقم ايداع   9056 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  

12:00:00ص

56 - عزت رفاعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30809  قيدت فى  13-07-2017 برقم ايداع   7288 

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2027  12:00:00ص

57 - شركة امير و باسم للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   2443  قيدت فى  24-07-2007 برقم ايداع   

2542 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

58 - تعديل لتصبح  طيبة للتوريدات العامة و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   2761  قيدت فى  

02-08-2007 برقم ايداع   2881 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

59 - احمد مخيمر وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   40752  قيدت فى  19-04-2015 برقم ايداع   3938 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2025  12:00:00ص

60 - اصبحت انتصار سرحان و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   45392  قيدت فى  16-11-2015 برقم 

ايداع   10968 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2025  

12:00:00ص

61 - محمد حمزه سيد الهل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57831  قيدت فى  12-04-2017 برقم ايداع   

3956 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2027  12:00:00ص
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