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قيود أفراد

1 - محمد عبدالحميد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3390 

ورقم قيد 22735    رئيسى آخر  عن مزرعه تربيه وتسمين دواجن, بجهة محافظة السماعيلية فايد -السساتر 

طريق القناه بجوار قريه زهراء فايد -بملك// غريب احمد محمد

2 - حمدى نصر فراج حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3384 ورقم 

قيد 23333    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم- 78ش الدقهلية- 

بملك/ اسامه احمد ومحمد احمد

3 - خالد صابر ابوالوفا السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3386 

ورقم قيد 23334    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة )دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة السماعيلية حى السلم- ش المخبز اللى- برج الطباء- بملك/ علء الدين السيد عبدالحميد

4 - فتح ا احمد عامر حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3387 

ورقم قيد 23335    محل رئيسى  عن معلف لتربية المواشى, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمه- 

المجاهدين العرب قرية الزهراء- التل الكبير- بملك/ فوزى عامر محمد

5 - اشرف شوقى الطيب عثمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3395 ورقم قيد 23336    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى)سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

ابوسلطان- العقاده بجوار مسجد الفتح- بماك/ سيده حسين محمود

6 - حنان محمد عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3400 ورقم قيد 23337    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده 

-ش السوق القديم -بملك // السيد محمود عطيه

7 - امل موسى حبيب موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3402 

ورقم قيد 23338    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين 

الجديدة- حى الزهور- بملك/ عبدالحميد محمد عبدالحميد

8 - حسن فوزى احمد صابر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3406 ورقم 

قيد 23339    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى)سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية منشية الشهداء- 

28 شارع الجعيص- بملك/ احمد عاشور مسعود

9 - هناء السيد عيد احمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3407 

ورقم قيد 23340    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- ش المعاهدة- 

بملك/ احمدعبد ا فتح ا

10 - سليمان حسن سالم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3408 

ورقم قيد 23341    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتسويق عقارى, بجهة محافظة السماعيلية نفيشه- 

بجوار الوحدة المحلية- بملك/ محمد عبدالعزيز محمد

11 - احسان عبد الرحمن السيد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3410 ورقم قيد 23342    محل رئيسى  عن معرض تجاره الرخام, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد -18 

ش المدارس -حي الصفا -بملك// رمضان عبد الرحمن السيد

12 - محمد السيد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3411 

ورقم قيد 23343    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- ابوعاشور- 

بملك/ السيد مصطفى محمد

13 - عليه عبدا عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3413 

ورقم قيد 23344    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- حى السلم- بملك/ 

احمد على عبدالمجيد
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14 - مصطفي ابراهيم ابراهيم نصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3414 ورقم قيد 23345    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية منطقه التعاون 

وجبل مريم -عزبه حسين ادم -بجوار نادي التمساح -بملك// محمد عبد الفتاح علي

15 - احمد كرم السيد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3415 

ورقم قيد 23346    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )دون الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة السماعيلية ابوصوير- عقار رقم 40 ش المطار- بملك/ احمد ابراهيم احمد

16 - وليد محمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3417 ورقم 

قيد 23347    محل رئيسى  عن توريد ملبس تصدير, بجهة محافظة السماعيلية المدينة- ميدان مصطفى كامل 

برد الحمد عقار 10 شقة 301 بملك/ علء عبدالمحسن على

17 - عمر صلح منصور عباس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3418 

ورقم قيد 23348    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية نفيشه -

نفيشه القبليه -بجوار الوحده الصحيه -بملك// صلح منصور عباس

18 - غريب السيد شعبان زيان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3419 

ورقم قيد 23349    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السماعيلية فايد- شارع الترعة الربايعة - 

بملك/ عصام عبدالهادى ابراهيم

19 - فاطمه النبويه على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3421 ورقم قيد 23350    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )دون الملبس العسكرية واكسسواراتها(, 

بجهة محافظة السماعيلية المدينه- 139 ش سعد زغلول - بملك/ الجمعية التعاونية الستهلكية بالسماعيلية

20 - ابراهيم عادل عبد المنعم بكري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3422 ورقم قيد 23351    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت شعبيه, بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب -

البناهوه الجديده -بملك// عادل عبد المنعم

21 - لبيب محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3423 

ورقم قيد 23352    محل رئيسى  عن ترزي, بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر - قطعه 15 أ جديد مدن 

- ش سيناء - بملكه

22 - احمد عيد عوض عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3424 ورقم 

قيد 23353    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات زراعية وبذور, بجهة محافظة السماعيلية ابوسلطان- بجوار 

كوبرى ابوعكر- بملك/ احلم عوض عيد

23 - ابراهيم حسن خليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3425 

ورقم قيد 23354    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن )تسمين(, بجهة محافظة السماعيلية المنايف -الشرقيه 

كوبري سيناء -بملك// جمال محمد سليمان

24 - ندا احمد عبد الرحيم عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3426 ورقم قيد 23355    محل رئيسى  عن تجاره بقالة بالقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -ك 

17 -ابو خليفه -عزبه الحماده -بملك// نصر ابراهيم

25 - نجلء شوكت عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3427 ورقم قيد 23356    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السماعيلية المدينه -عماره اليو 4 -

ميدان الجمهوريه -الفرنج -بملك// مصطفي حسين محمد

26 - عمر سليمان عوده سالم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3429 

ورقم قيد 23357    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير - تل البعر - 

شارع احمد عرابي - بملك// عادل سليمان عوده
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27 - سعيد محمد مرشد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3435 

ورقم قيد 23359    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- المحطة- بملك/ 

زينب السيد على

28 - عبدا مدحت عبدالشافى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3443 ورقم قيد 23361    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة)دون الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة السماعيلية حى السلم- ش مسجد الصالحين بجوار كنافة النابلسية- بملك/ هناء اسماعيل ابراهيم

29 - ابراهيم محمد ابراهيم علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3444 ورقم قيد 23362    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

حي السلم -42 ش الدقهليه -بملك// احمد علي محمد

30 - سعيد عبده محمود رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3459 

ورقم قيد 23363    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات وتركيبات)دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة السماعيلية حى السلم- 10 ش فاطمه الزهراء- بملك/ عبده محمود رفاعى

31 - محمد خميس محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3462 

ورقم قيد 23364    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )دون اي اعمال تتصل بالسياحه (, بجهة محافظة 

السماعيلية الشيخ زايد -42 ش حي المروه -خلف مصنع الكاكول -بملك// احمد محمد احمد عبد الفتاح

32 - صبري لمعي واصف شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3467 

ورقم قيد 23365    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -3 ش 

السيد الشعراوي -خلف السنترال -بملك// احمد حسين منصور

33 - محمود عبد الباسط محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3469 ورقم قيد 23366    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة السماعيلية البلبسه 

-ش المشتل -حي العبور -بجوار مسجد ال درويش -بملك// عبد الباسط محمد

34 - رضا فرج ابراهيم مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3472 

ورقم قيد 23367    محل رئيسى  عن تجاره بقالة بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية التل 

الكبير -طريق المعاهده -بملك// محمد علي عثمان

35 - انس سعيد عباس عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3473 

ورقم قيد 23368    محل رئيسى  عن بقالة بالقطاعى )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية المحطة 

الجديدة- 14 ش الخلفاء الراشدين- بملك/ سعيد عباس

36 - مصطفي مهدي محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3474 ورقم قيد 23369    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريد وتركيب اجهزه كهربائيه, بجهة 

محافظة السماعيلية التل الكبير -منشيه عرابي -بملك// سعيد مهدي محمد

37 - فاطمه سعيد بكر محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3475 

ورقم قيد 23370    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم -32 ش 

الخير والبركه -بملكها

38 - علء تميمى محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3476 

ورقم قيد 23371    محل رئيسى  عن معلف مواشى)تسمين والبان(, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- 113 

ابوالحسن- ابوصوير الجديدة- بملك/ صلح محمد جاد

39 - محمد فؤاد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3477 ورقم قيد 23372    محل رئيسى  عن تجارة موبيلت وخدمات محمول, بجهة محافظة السماعيلية فايد- 

المخاضة- شارع المدرسة العدادية- ابوسلطان- بملك/ ليلى محمد امام
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40 - وفاء حسين محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3479 

ورقم قيد 23373    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الموتوسيكلت, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب- 

البياضية ظهر الجبل- بملك/حسين عبدالصبور عبدالمقصود

41 - خالد سيد ابراهيم محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3484 ورقم قيد 23374    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت شعبيه, بجهة محافظة السماعيلية فايد- ش مجلس 

المدينه -بجوار محكمه فايد - بملك// شيماء احمد شوقي

42 - خالد طارق صادق محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3486 ورقم قيد 23375    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات ساخنة وباردة, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ 

زايد- محل رقم 1 بالعقار رقم 6 ش ابوالهول- بملك/ ايناس فتحى احمد

43 - احمد حسين صبحى مصطفى حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 3488 ورقم قيد 23376    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة السماعيلية المحسمة 

القديمة- العبل- بملك/ مصطفى حسين صبحى

44 - ياسر محمد السيد عيسى شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3490 ورقم قيد 23377    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )دون النترنت وتوريد العمالة(, 

بجهة محافظة السماعيلية عرايشية مصر- 91 مدن ش العريش- بملك/ ايمن احمد حسن

45 - مروة مختار عبد القادر مصطفي عزام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 3491 ورقم قيد 23378    محل رئيسى  عن دراي كلين, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد - محل رقم 

4 عقار رقم 50 ش قسم ثالث  -بملك// محمد محمد مهدي

46 - صيدلية د/ احمد حسين على حسن على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 3493 ورقم قيد 23380    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السماعيلية ابوسلطان- المخاضة البر 

الغربى ش السكة الحديد- بملك/ محمد فؤاد

47 - محمد عبد اللطيف محمد محمد هليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3494 ورقم قيد 23381    محل رئيسى  عن تغيير زيوت, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمه -

البعالوه الكبري -نزله كوبري البعالوه -بملك// احمد عبد اللطيف محمد

48 - احمد عبداللطيف عبدالعال حميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3498 ورقم قيد 23382    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتخطيط طرق, بجهة محافظة السماعيلية 

الشيخ زايد- جاردن سيتى ش بنى غازى منزل رقم 7- بملك/ سعاد العزازى العزازى

49 - سنيه احمد السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3500 ورقم 

قيد 23383    محل رئيسى  عن بيع مشروبات بارده, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -السماكين عزبه 

عباده -بملك// فايز طه عواد

50 - عبد ا عبد السلم علي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3504 ورقم قيد 23384    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )دون النترنت وتوريد العماله 

(, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير - روض الصولي - بملك// محمد عبد ا منسي

51 - منال عبدا سليمان عويضه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3505 

ورقم قيد 23385    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة 

السماعيلية حي السلم -25 ش 208 من ش الدقهليه -بملك// محمد عبدا عبد الرحمن

52 - ياسمين عمر ابونبوت نصيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3506 

ورقم قيد 23386    محل رئيسى  عن تجاره اطارات وبطاريات سيارات, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير - 

عزبه شعيب امام الكوبري -بملك// حمدي احمد ابراهيم
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53 - بيتر وحيد سيدهم شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3508 

ورقم قيد 23387    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- شقه 6 

عماره 28 حي المروه -بملك// محمد توفيق صبري

54 - محمد السيد علي حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3512 

ورقم قيد 23389    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة 

محافظة السماعيلية حي السلم - ش جمعيه البراهمه - بملك// السيد علي حسانين

55 - السيد احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3513 ورقم 

قيد 23390    محل رئيسى  عن تجارة بقاله بالقطاعي )سوبرماركت(, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -ابو 

حليفه -بملك// لجنه زكاه بيت المال

56 - نوال عبد العزيز ابراهيم حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3516 ورقم قيد 23391    محل رئيسى  عن مصنع اعاده تدوير زيوت معدنيه مستعملة وخلط وتعبئه الزيوت, 

بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب - قطعه 37/122 الكفاح -الرياح -بملك// ثروت عبد العاطي عبد الجليل

57 - محمد صلح محمد حداد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3537 

ورقم قيد 17999    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة السماعيلية 

الشيخ زايد محل رقم 6 عماره 37 المرحله الخامسه -امام مدرسه التكنولوجيا -بملك// هناء فتحي محمد

58 - دعاء رفعت مصطفي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3528 ورقم قيد 23006    رئيسى آخر  عن تجارة وتركيب جبسن بورد ومستلزماته, بجهة محافظة السماعيلية 

حي السلم -ش السيده خديجه والغابه -بملك// احمد محمد حمزه

59 - سعاد غصن محمد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3526 

ورقم قيد 23392    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )دون الملبس العسكرية واكسسواراتها(, بجهة 

محافظة السماعيلية حى السلم- 70 ش العشرينى- بملك/ سليمان على محمود

60 - حسن فتحى فهمى مصباح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3533 

ورقم قيد 23393    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السماعيلية البلبسة- ش المام محمد عبده- 

حى الجبالى- بملك/ احمد جمال توفيق

61 - محمد محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3534 

ورقم قيد 23394    محل رئيسى  عن تجارة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية فايد- الشارع الجديد- امام فرع 

فودافون- بملك/ فاتن سليمان جمعه

62 - يحيى محمد ابراهيم حفنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3535 

ورقم قيد 23395    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية ابوعطوه 

الشارع التجارى- بجوار مسجد ابوعطوه- بملك/ حربى عبدالمجيد الدمرانى

63 - رشا السيد ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3540 

ورقم قيد 23396    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية)جيم حريمى(, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم- 

14 ه بلوك 8 أ ناصية الثلثينى واحمد صقر- بملك/ سعيد محمد عبدالرازق

64 - اسلم سعيد  محمد رفاعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3541 

ورقم قيد 23397    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحية وسباكه, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -ش 

المعاهده -ابو خليفه -بملك// كريم احمد احمد

65 - محمد يحيى كامل السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3543 ورقم 

قيد 23398    محل رئيسى  عن تنمية بشرية )فيماعدا المن والحراسة والنترنت(, بجهة محافظة السماعيلية 

الشيخ زايد- 62 قطعة 9 ارض الجمعيات- بملك/ يحيى كامل
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66 - حسن حسن عياد عواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3549 ورقم 

قيد 23400    محل رئيسى  عن تجارة وتغيير زيوت سيارات, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- كوبرى 7 

بجوار الجمعية الزراعية- المنايف- بملك/ صابر احمد محمد

67 - شحاته لطفي عبود رزق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3550 

ورقم قيد 23401    محل رئيسى  عن تجاره سجائر بالقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية البلبسه -الحكر -شارع 

الجمهوريه -بملك// اعتدال منصور منصور

68 - طارق حسين علي احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3556 ورقم قيد 23402    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السماعيلية المحسمه 

الجديده -عزبه سعد توفيق - بملك// علي احمد توفيق

69 - عيد عبدا محمد محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3563 ورقم قيد 23403    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار جرارات, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين 

الجديده -الدواويس -بملك// جمال يحيي ابو زيد

70 - ايهاب حسين سليمان عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3564 ورقم قيد 23404    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم- مربع 

15 هدي شعراوي -برج الجعفري -بملك// مايسه حسين محمد

71 - بلل احمد عبداللطيف محمد عروق تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3567 ورقم قيد 23405    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة السماعيلية المحطه الجديده -27 حارة 

الشافعي وشارع مصر -بملك// احمد عبد اللطيف محمد

72 - نادر محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3569 

ورقم قيد 23406    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- ابوعاشور- 

بملك/ احمد عبدالنبى

73 - حسن جمال سلمه ابونصر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3574 

ورقم قيد 23407    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب -ش المعاهده -

ابوخليفه بملكه

74 - ايه عادل صلح عبد العليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3576 

ورقم قيد 23408    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة السماعيلية فايد - سرابيوم - العمار -بملك// 

صابر محمود حسن

75 - محمد سباعي محمد سباعي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3578 

ورقم قيد 23410    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه )دون النترنت وتوريد العماله(, 

بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده -ابو فخر - بملك// سباعي محمد سباعي

76 - كمال عبد الستار عبد الحميد عبد الستار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3579 ورقم قيد 23411    محل رئيسى  عن تجارة مجمدات )مواد غذائيه(, بجهة محافظة السماعيلية 

سرابيوم - ش التجاري بجوار محطه قطار سرابيوم -بملك// عبد القادر نور الدين

77 - عدنان سليمان سالمان قيعان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3582 ورقم قيد 23413    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائية, بجهة محافظة السماعيلية طريق 

السماعيليه بورسعيد -الكيلو 12 -البر الغربي -بملك// صبري سليمان سالمان

78 - ايمن عبدا محمود حسين حسنين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3585 ورقم قيد 23414    محل رئيسى  عن تجارة ملبس حريمى )دون الملبس العسكرية واكسسواراتها(, 

بجهة محافظة السماعيلية منشية الشهداء- شارع سوق الجمعة- بملك/ محمد محمود حسين
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79 - احمد سامي رشاد حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3586 

ورقم قيد 23415    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوية, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم -ارض الجاويش 

-بجوار الصرف الصحي -بملك// عمر عبد السميع بركات

80 - عماد عبد اللطيف حسين سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3590 ورقم قيد 23416    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمه -ابو 

نشابه -التل الكبير - بملك// ناهد عبد اللطيف محمد

81 - محمد سعد بدران بشاره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3593 

ورقم قيد 23417    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه توريدات عامه )دون النترنت وتوريد العماله(, 

بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمه -البعالوه الصغري بملك//ولء حسن محمود

82 - هيثم انور اسماعيل شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3597 

ورقم قيد 23068    رئيسى آخر  عن معرض بيع حلويات ومخبوزات, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد 

قطعه 61بلوك 34ارض الجمعيات بملك//وفاء علي

83 - رشا عبد ا عبد المتعال عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3598 ورقم قيد 23418    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية المحسمه القديمه -

شارع المعاهده- بملك// محمد منصور دياب

84 - دعاء احمد محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3599 ورقم قيد 23419    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين القديمة- 

البعالوه الكبرى- بملك/ السيد احمد محمد

85 - هويدا حسن عبدا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3602 

ورقم قيد 23420    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة السماعيلية الضبعية- بجوار عطارة 

الزير- بملك/ مدحت محمد الهادى

86 - محمد امين ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3604 

ورقم قيد 23421    محل رئيسى  عن مغسلة سجاد, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- قطعة 15 خلف 

الجامعة ش التأمينات والمعاشات بملك/ هشام محمد

87 - خالد ابراهيم علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3605 

ورقم قيد 23422    محل رئيسى  عن توريدات عامه ومفروشات)دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة محافظة 

السماعيلية حي السلم - ش 207 ش هدي شعراوي -بملك// عادل علي ابو المعاطي

88 - محمد ابراهيم الضوي السمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3608 ورقم قيد 23423    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )دون الملبس العسكرية واكسسواراتها(, 

بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -شارع احمد عرابي -اسفل الضرايب العامه -بملك// فتحية السيد حسين

89 - عبدا ابراهيم زغلول احمد فارس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3609 ورقم قيد 23424    محل رئيسى  عن تجاره ملبس رجالي, بجهة محافظة السماعيلية المدينه عقار 

رقم10ش كليوباترا بجوار هنيدي للملبس بملك//شريف احمد شفيق

90 - محمد صلح خليل سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3611 

ورقم قيد 23426    محل رئيسى  عن تجارة اسماك, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- شارع احمد عرابى- 

بملك/ محمد شعبان مصطفى

91 - علء محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3625 ورقم 

قيد 23427    محل رئيسى  عن مركز خدمة سيارات)تغيير زيت(, بجهة محافظة السماعيلية نفيشه- طريق 

مصر السماعيلية الصحراوى- عزبة ابو دهشان- بملك/ محمد على محمد حسين
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92 - محمد عبد العزيز بركات سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3628 ورقم قيد 23428    محل رئيسى  عن معلف لتربيه وتجارة المواشي, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة 

غرب - قرية الماني - بملك// عبد العزيز بركات سليمان

93 - محمود رفعت السيد بكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3636 

ورقم قيد 23429    محل رئيسى  عن تجارة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية منشية الشهداء- محل رقم 3 

الدور الرضى- بلوك ب -سوق الجمعة بملكه

94 - حمادة عبدالستار عبدالرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3640 ورقم قيد 23430    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

القنطرة غرب- الروضة قرية السلم- بملك/ سامى صلح محمد

95 - محمد مصطفى احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3643 ورقم قيد 23431    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة السماعيلية فايد- ش القنال- 

منشية السلم- امام قرية الكنارى- بملك/ عواطف صادق فراج

96 - اسلم علء حسين عبدالخير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3645 ورقم قيد 23432    محل رئيسى  عن معلف لتربية وتجارة المواشى, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة 

غرب- قطعة 36 حوش 4- ابو طفيله- بملك/ علء حسين عبدالخير

97 - هيثم محمد حموده محمد المل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3652 ورقم قيد 23433    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا, بجهة محافظة السماعيلية مدينة المستقبل- التعاونيات 

ب عمارة 116 محل رقم 3 بملك/ امين مغازى احمد

98 - فايزه محمود يوسف فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3657 

ورقم قيد 23434    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة 

محافظة السماعيلية حي السلم ش هدي شعراوي بجوار العدوي ماركت بملك//عصام فهمي

99 - محمد ابراهيم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3660 

ورقم قيد 23435    محل رئيسى  عن تجارة احذية والصناف الجلدية, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- 

147 ش التجارى- رقم 4- بملك/ اميره شمندى

100 - بسمه فاروق محمد حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3663 ورقم قيد 23437    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة )دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة السماعيلية منشية الشهداء- شارع الجعيص- بملك/ جمال طارق

101 - محمد ثابت قبيصى سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3666 

ورقم قيد 23438    محل رئيسى  عن تجارة عطارة, بجهة محافظة السماعيلية البلبسه- ش الثلثينى- بجوار 

مسجد حسب ا- بملك/ سيد عبدالصمد مصطفى

102 - صباح صلح عبد العال علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3667 ورقم قيد 23439    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -السبع ابار 

الشرقيه -شارع الصولي -بملك// محمد محمود محمد

103 - هدي محمد محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3669 

ورقم قيد 23440    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر 

-محل 1 مدن )ص( 3 عوايد شارع الجيزة والمنوفيه - بملك// تيسير الحسيني محمد

104 - محمد عيد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3672 

ورقم قيد 23441    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- المنايف الشرقية- 

كوبرى سيناء- بملك/ محمود حسانين السيد
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105 - رواء عبدالفتاح عبدالرحمن دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3674 ورقم قيد 23442    محل رئيسى  عن تجارة ملبس حريمى )دون الملبس العسكرية واكسسواراتها(, 

بجهة محافظة السماعيلية المدينة- 23 ش عمرو بن العاص- السلطان حسين بملك/ سوزى كرم ميخائيل

106 - محمد كمال سعد محمد المصري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3677 ورقم قيد 23443    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم - رقم 

1 ش الزبير بن العوام -خلف ش شبين الكوم -بملك// محمد محمد يوسف

107 - رشا محمد سعود سعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3680 

ورقم قيد 23444    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة- ام عزام- 

بملك/ محمد احمد احمد

108 - محمد فهمى موسى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3685 ورقم قيد 23447    محل رئيسى  عن بيع مبيدات زراعية, بجهة محافظة السماعيلية مدينة المستقبل- 

اللف وحدة عمارة رقم 17 محل رقم 2- بملك/ نجوى عبدالعال مصطفى

109 - ايمان عادل مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3688 

ورقم قيد 23448    محل رئيسى  عن تجارة احذية وشنط, بجهة محافظة السماعيلية الضبعية- امام مدرسة 

صالح عيد- الضبعية الشرقية- بملك/ احمد محمود عبدالرحمن

110 - سمر مصطفي شحاته مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3690 ورقم قيد 23449    محل رئيسى  عن مركز تجميل  )بيوتي سنتر(, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج - 

الدور الثالث مول اعمار 140 ش الجيش -بملك// شركه عمار للستثمار والتنمية

111 - محمد محمد شعبان احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3692 ورقم قيد 23450    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- بردوده- 

الزهراء- بملك/ فاطمه صلح اسماعيل

112 - أحمد حسين علي سليمان حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3693 ورقم قيد 23451    محل رئيسى  عن مكتب دعاية واعلن )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت /بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم - 

قطعه 34 بلوك 14  ب ش الشهيد محمد متولي -بملك// محمد علي سليمان

113 - حسن حمدان حسين حمدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3699 ورقم قيد 23452    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب- 3 ش 

عرابى- بملك/ محمد سليم سليمان

114 - عبادى احمد عبادى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3701 

ورقم قيد 23453    محل رئيسى  عن تجارة نظارات شمسية, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم- 244 ش 

طنطا بعد العشرينى- بملكه

115 - محمود عبد العزيز محمد سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 3705 ورقم قيد 23454    محل رئيسى  عن معلف مواشي, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده 

-تل الحطب -بملك// عبدا عبد العزيز محمد

116 - عماد محمد حسن فرج تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3706 ورقم 

قيد 23455    محل رئيسى  عن ورشة سمكرة سيارات, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير البلد- منشية مبارك- 

بملك/ محمود محمد حمزه

117 - محمد صلح عبده عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3708 ورقم قيد 23456    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد - محل رقم 

7 عمارة 4 -السابعه ج -بملك// خالد حماد منصور
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118 - أحمد سعد ابو المعارف عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3710 ورقم قيد 23457    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب -ابو طفيله -

بملك// سعد ابو المعارف عبد اللطيف

119 - محمد علي يوسف علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3711 ورقم قيد 23458    محل رئيسى  عن تجاره بقالة بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

ابوصوير الواصفيه عقار 73 محل رقم2 بملك//سمير محمد سليمان

120 - عواطف محمد عبدالله عارف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3712 ورقم قيد 23459    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى)سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية ك 

2- عزبة الدمرانى- بملك/ محمود فرغلى ابوالحسن

121 - ندي عبد الحميد محمد  عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3713 ورقم قيد 23460    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة السماعيلية القصاصين الجديده -اللفي -بملك// محمد عزوز حامد

122 - شيماء محسن حسن سليم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3714 

ورقم قيد 23461    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديده -

الوابورات -بملك// احمد السيد محمد

123 - كريم السيد محمد شملي سيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3718 ورقم قيد 23462    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائية, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 

-19 ش طنطا -بملك// شحاته حنا نخله

124 - محمد مجدى محمد ذكى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3720 

ورقم قيد 23463    محل رئيسى  عن تجارة احذية وشنط حريمى, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- 6 

منطقة الندية بجوار ناددى الكهرباء- بملك/ احمد صالح على

125 - عفاف السيد السيد الخضيرى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3721 ورقم قيد 23464    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عامة) دون النترنت وتوريد 

العمالة(, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- 2 حى الزهور- برج الدواجن- شقة 8- بملك/ محمد موسى احمد

126 - محمد مرسي محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3723 

ورقم قيد 23465    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة السماعيلية منشيه الشهداء ش عبدالحكيم عامر 

بملك//عيد علي غريب

127 - زينب محمد ابراهيم حسين فارس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3727 ورقم قيد 23466    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة السماعيلية حي 

السلم-257 ش طنطا -بملك// فارس محمد ابراهيم

128 - احمد محمد احمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3728 

ورقم قيد 23467    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وديكور وتصميم داخلي)دون النترنت وتوريد 

العماله(, بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر -محل رقم 1 عقار رقم 6 -ش الناضول والسودان -بملكه

129 - ايمان حسن حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3733 

ورقم قيد 23468    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن )تربيه وتسمين(, بجهة محافظة السماعيلية فايد -عزبه 

الصيادين -فناره -بملك// عبد المجيد حشمت عبد المجيد

130 - اسامه حسن عبد الرحمن العيسوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 3734 ورقم قيد 23469    محل رئيسى  عن اسماك طازجه وممحلة وشوي اسماك, بجهة محافظة 

السماعيلية القصاصين الجديده -ش المحطه -بملك// حسن عبد الرحمن
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131 - محمد غريب فتحي عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3738 ورقم قيد 23470    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة 

محافظة السماعيلية حي السلم -ش هدي شعراوي عماره عبد الواحد-بملك// علي الضبع علي

132 - سماح فكرى محمد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3741 ورقم قيد 23471    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- ارض 

الجمعيات قطعة1 بلوك 60- بملك/ راويه سعيد محمد

133 - محمد محمود محمد عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3743 ورقم قيد 23472    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون النترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة 

السماعيلية الشيخ زايد -عقار 10 برج 2 الدور الرضي -ابراج الكوكول -بملك// سامي ونسرين محمود زنباعي

134 - محمد السيد محمد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3745 ورقم قيد 23473    محل رئيسى  عن معلف تربية وتجارة مواشى)تسمين والبان(, بجهة محافظة 

السماعيلية ابوصوير- الواصفية- بملكه

135 - علي علم علي زيدان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3755 ورقم 

قيد 23474    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية البلبسه -ابو 

باشا -بملك// صبرين راشد

136 - سلوي شوقي عبده بلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3756 

ورقم قيد 23475    محل رئيسى  عن اتيليه فساين افراح, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج 35 ش حسين 

حجازي بملك//عفاف حسن محمد

137 - الشيماء حمايه احمد عبدالسلم حمايه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3758 ورقم قيد 23476    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشى تسمين وحلب, بجهة محافظة 

السماعيلية مركز فايد فناره الطريق الصحراوى بعد كمين فناره بملك محمد خالد حافظ

138 - مياده احمد عبد الغني عبده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3760 

ورقم قيد 23477    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير - منشيه السلم 

-بملك// عبدالمجيد علي عبد المجيد

139 - دسوقى محمد محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3762 ورقم قيد 23478    محل رئيسى  عن معلف مواشى, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- ابوعاشور- 

بملك/ احمد دسوقى محمد

140 - مي مصطفي محمود السيد شلبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3767 ورقم قيد 23479    محل رئيسى  عن تجاره احذيه رياضيه, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج - 158 

ش عمرو بن العاص والتحرير والفرنج -محل رقم 1- مول العمر -بملك// احمد محمد ضيف

141 - احمد عبدالنبى ابوزيد كريم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3771 ورقم قيد 23480    محل رئيسى  عن معرض لتجارة سيارات, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- ش 

احمد عرابى بجوار امن الدولة- بملك/ نور محمد موسى

142 - محمد ايهاب صلح حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3774 

ورقم قيد 23481    محل رئيسى  عن تجاره موبيلت )أجهزه محمول(, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب 

-القريه النموذجيه -ابو خليفه  -بملك// مصطفي صلح حسن

143 - السيد عيد سليمان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3781 ورقم قيد 23482    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامة)دون النترنت وتوريد 

العمالة(, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب- ش الجيش- بملك/ احمد اسماعيل موسى
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144 - ساره عبد الفتاح سعدالدين نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3814 ورقم قيد 23486    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 

- ش رضا والغابه - بملك// عطيات برزي احمد مكي

145 - خالد فرحان محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3797 ورقم قيد 23483    محل رئيسى  عن مكتب لدارة البوفيهات, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير البلد-

عزبة اباظه- بملك/ فرحان محمود اسماعيل

146 - محمد محمد السيد محمد ابراهيم علوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 3803 ورقم قيد 23484    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة السماعيلية التل 

الكبير-  الحماده- شارع احمد عرابى- امام قسم الشرطة- بملك/ فاطمه محمد السيد

147 - رامي عواد حمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3808 

ورقم قيد 23485    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير 

- ش المطار -بملك// احمد محمد سعيد

148 - سميره سعيد عبد العزيز عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3827 ورقم قيد 23313    محل فرعى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -البلد -

عزبه روض عازر - بملك// اسامه فهمي كامل

149 - محمود محمد على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3819 ورقم قيد 23488    محل رئيسى  عن معرض المونتال, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير المحطة- ش 

المعاهدة- بملك/ محمد عبدالمنعم عامر

150 - هدير عثمان ابراهيم الدسوقي تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3821 ورقم قيد 23489    محل رئيسى  عن تجاره بقاله بالقطاعي, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد بلوك 

71قطعه 42ارض الجمعيات -قبل سوبر ماركت جمعيتي بملك//احمد محمد محمود

151 - محمد رجب محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3822 

ورقم قيد 23490    محل رئيسى  عن تجارة الحلويات, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- 47 حى الزهور- 

ش 9 - بملك/ هبة ا - دعاء محمد عبدالستار

152 - محمود السيد حسن محمد ابراهيم البسيوني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 3824 ورقم قيد 23491    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسية )مكتب هندسي(, بجهة محافظة 

السماعيلية حي السلم -30 ش مسجد فجر السلم - متفرع من العشريني - بملك// سوسو سعد سعيد

153 - ياسر مصطفي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3829 ورقم قيد 23492    محل رئيسى  عن تجارة شنط واحذية, بجهة محافظة السماعيلية الفرنج- عقار رقم 

3 ش عثمان بن عفان والتحرير -بجوار كيان -بملك// عماد الدين عبد الستار

154 - محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3830 ورقم قيد 23493    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة السماعيلية حي 

السلم- 15 ش سيناء - بملك// محمد السيد اسماعيل

155 - عبدالرحمن طارق محمد جلل عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3831 ورقم قيد 23494    محل رئيسى  عن مغسلة ملبس)دراى كلين(, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ 

زايد- ارض الجمعيات- بلوك 51 قطعه 47 الدور الرضى بجوار صيدلية النحاس- بملك/ اميره محمد وزينب 

احمد ومؤمن احمد

156 - كريم احمد محمد على عامر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3838 ورقم قيد 23495    محل رئيسى  عن معلف مواشى, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- وادى 

الملك-46 جمعية الكمال- بملك/ احمد محمد على عامر
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157 - مصطفى السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3840 

ورقم قيد 23496    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- المنايف- الصولى 

القبلية- بملك/ سامح صلح

158 - تامر سليمان على صباح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3841 

ورقم قيد 23497    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- السبع ابار الشرقية- 

ابو ربيع- بملك/ سامح صلح

159 - علي خطاب احمد راوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3842 

ورقم قيد 23498    محل رئيسى  عن مكتب عقارات)تسويق عقاري(, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد 9 

بلوك 78 شقه8 بملك//ورثه خطاب احمد راوي

160 - عبدا رأفت عبدالغفار شلوف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3847 ورقم قيد 23499    محل رئيسى  عن تجارة اسماك, بجهة محافظة السماعيلية حى السلم/ ش الدقهلية 

من البحرى ناصية ابو الخير- بملك/ رافت عبدالغفار شلوف

161 - احمد يوسف جلل هاشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3849 

ورقم قيد 23500    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السماعيلية ابوعطوه- امام مكتب البريد- 

بملك/ يوسف جلل هاشم

162 - عشري محمود عبد الحفيظ علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3860 ورقم قيد 23501    محل رئيسى  عن مطعم تجهيز مأكولت, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد- 

محل رقم 2 بالعقار رقم 184 ش التجاري -خلف مكتبة هو وهي بملك// سمر عبد السميع

163 - محمد عبدالعال محمد على تاجر فرد  رأس ماله 800,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3861 ورقم قيد 23502    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- نمرة 3 

عزبة عطيه الناظر- بملك/ محمود عبدالنبى ابوزيد

164 - محمود عيسي محمد حفني تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3862 

ورقم قيد 23503    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير - عزبه السلم 

- بملك// امال محمد انور

165 - سماح محمد محمود حلمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3869 

ورقم قيد 23504    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- البلد- عزبة 

ابو ستيت- بملك/ المويلحى عبدربه

166 - لبني عبد العزيز زكي احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3871 

ورقم قيد 23505    محل رئيسى  عن بيع دواجن ومجمدات, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير -31 ش احمد 

عرابي -الحماده -عمارات الوقاف -بملك// محمد ياسين حسني

167 - هويدا ابراهيم زكي علي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3872 

ورقم قيد 23506    محل رئيسى  عن ترزي )تفصيل ملبس(, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم -12 شارع 

الحرمين من شارع دمنهور -بملك// ضاحي عبد الحافظ عمر

168 - احمد عبد ا احمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3875 ورقم قيد 23507    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب - ش المعاهده 

بجوار شركة الكهرباء - بملك// ياسر علي حسين

169 - يوسف شعبان محمد حربي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3876 

ورقم قيد 23508    محل رئيسى  عن تجاره بقالة بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه 

مصر 15 أ ش سيناء وعرايشيه مصر بملك//احمد محمد احمد

Page 14 of 41 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

170 - ممدوح السيد اسماعيل محمد قرقر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3877 ورقم قيد 23509    محل رئيسى  عن كافيتيريا, بجهة محافظة السماعيلية مدينه المستقبل - محل رقم 

4,3 عمارة 19 اللف وحده - بملك// عبد المنعم ربيع عبد الحميد

171 - محمد حسب ا عبدا حجازى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3879 ورقم قيد 23510    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة السماعيلية عرايشية مصر- 40 ش 

المنوفية- بملك/ منى- منار - احمد حسب ا

172 - محمد صابر ابراهيم شاهر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3880 

ورقم قيد 23511    محل رئيسى  عن تجاره اداوت رياضيه ومستلزماتها, بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 

14ش المنصوره بملك//محمد فايز احمد ابراهيم

173 - سحر مصطفي علي جوهر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3881 ورقم قيد 23512    محل رئيسى  عن كي وتنظيف بالبخار )دراي كلين (, بجهة محافظة السماعيلية 

القصاصين القديمه - البعالوه الصغري- بملك// جوهر محمود السيد

174 - صيدلية د/ عبدالقادر فتحى عبدالقادر محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3884 ورقم قيد 23513    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السماعيلية 

القنطره غرب- قطعة 377 شريحة) أ (غرب المعاهدة- بملك/ عادل عسران

175 - اسماعيل السيد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3886 ورقم قيد 23514    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات وأسمده وبذور زراعيه, بجهة محافظة السماعيلية 

مدينة المستقبل - محل رقم 3 عمارة  9 اللف وحدة أ - بملك// رضا السيد اسماعيل

176 - هيثم محمد عبدالموجود محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3887 ورقم قيد 23515    محل رئيسى  عن تأجير العاب مائية, بجهة محافظة السماعيلية فايد- شارع الغاز- 

بجوارالجمعية الشرعية- بملك/ عادل امام على

177 - حمدي خلف احمد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3889 

ورقم قيد 23517    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وعلفه وبقاله تموينيه, بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه 

مصر -96 ش 203 الصالحين قطعه 17 -بملكه

178 - محمد محمد حسن الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3890 

ورقم قيد 23518    محل رئيسى  عن تغيير زيوت, بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير- الظاهرية- بملك/ 

هشام فاروق على

179 - محمد شريف عبد الرازق ابو شعيشع علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 3892 ورقم قيد 23519    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة 

غرب -طريق الجيش -العبابده -البياضيه -بملك//منصور محمود السيد

180 - سليم محمود عمر احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3896 

ورقم قيد 23520    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السماعيلية القنطرة غرب - علي ترعه 

بورسعيد- عزبة المعبر -بملك// عبد الحليم حافظ

181 - محمد هليل سالم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3897 

ورقم قيد 23521    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية القنطره غرب- ابو طفيله- 

بملك/ على سالم محمد

182 - صباح سعيد متولى بندارى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3900 ورقم قيد 23522    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعى)سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية 

المنايف- السبع ابار الشرقية- ابوصوير- بملك/ وجيه محمود محمد
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183 - محمد عطيه سليمان حسن الني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3901 ورقم قيد 23523    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عامة )دون النترنت وتوريد 

العمالة(, بجهة محافظة السماعيلية نفيشة -نفيشة البحرية -مساكن السكة الحديد -قطعه 161-بملكه

184 - احمد جابر عبدالعزيز الحفناوى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3903 ورقم قيد 23524    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة )دون النترنت وتوريد العمالة(, بجهة 

محافظة السماعيلية ك 2 - عزبة ابو النور- بملك/ رحاب صلح حسن

185 - رجب يوسف حميده سنهابي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3906 ورقم قيد 23525    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشي--تسمين وحلب, بجهة محافظة السماعيلية 

فايد - شارع السعديه الغربية -حوض جبل سرابيوم -بملك// ابو بكر الصديق عبد المجيد

186 - محمود  فتحي عبد الجواد انس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3908 ورقم قيد 23526    محل رئيسى  عن بلي استيشن )فيما عدا خدمات النترنت /بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد-ارض الجمعيات بلوك 72 قطعه 12 -جمعية عرايشية 

مصر -بملك// محمد السيد

187 - محمد منير محمود فرج تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3909 

ورقم قيد 23527    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة السماعيلية نفيشة- نفيشة القبلية- 

الضواحى- 10 ش احمد عبدالغنى- بملك/ جمال عوض

188 - هبه شحات محمد جاب ا عساكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3916 ورقم قيد 23528    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- الصالحين- 

بجوار كوبرى سيناء- المنايف- بملك/ اسعد مصطفى محمد

189 - محمد على محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3919 

ورقم قيد 23529    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السماعيلية ابوصوير- عزبة الصولى- 

السبع ابار الشرقية- بملك/ محمد محمود محمد

190 - مصطفي احمد محمد فارس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3924 

ورقم قيد 23530    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالقطاعي )سوبر ماركت(, بجهة محافظة السماعيلية الشيخ 

زايد-117 شارع السكه الحديد والسودان -بملك// محمد السيد عبد السلم

191 - دعاء محمود فكري محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3928 ورقم قيد 23532    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة السماعيلية فايد- فنارة - 

شارع فريد ندا - بملك// محمد محمد البياري

192 - احمد عبدالدايم محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3931 ورقم قيد 23534    محل رئيسى  عن ورشه لحام معادن وحديد, بجهة محافظة السماعيلية القصاصين 

الجديدة عزبه ابو السيد بملك//عبدالدايم محمد موسي
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فروع الفراد

1 - دعاء احمد صالح حسين  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   3545 ورقم قيد   21166  محل فرعى  عن 

تجاره مواد غذائيه  بجهة محافظة السماعيلية حي السلم -ش 224 منزل رقم 12 امام مدرسه  الصنايع -بملك// علي 

احمد عبد الرحمن

2 - نسيم السيد نسيم عباس الجزار  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   3665 ورقم قيد   17797  محل فرعى  

عن ادوات كهربائيه  بجهة محافظة السماعيلية منشيه الشهداء شارع الجعيص وخط السكه الحديد بنادي الشهداء 

بملك//نادي الشهداء الرياضي

3 - صيدليه د/ عمرو اسماعيل مصطفي علي الفقي  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   3703 ورقم قيد   

22948  محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السماعيلية عرايشيه مصر -33 أ ش وادي حلفا  - بملك// احمد 

اسماعيل مصطفي

4 - امير حمدا امير نصار  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3717 ورقم قيد   5460  محل فرعى  عن 

مكتب توكيلت تجاريه وتوريد مواد غذائيه  بجهة محافظة السماعيلية ابو عطوه -عزبه علي عيد -برج العزيز بال -

الدور الول -بملك// محارب محمد ابراهيم

5 - سميره سعيد عبد العزيز عبد الجواد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   3827 ورقم قيد   23313  محل 

فرعى  عن مزرعه دواجن  بجهة محافظة السماعيلية ابو صوير -البلد -عزبه روض عازر - بملك// اسامه فهمي 

كامل

6 - هدي عدوي علي احمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   3854 ورقم قيد   17350  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان//مدينه المستقبل عماره 18 محل رقم2و3 عمارات ايجيكو 

بملكها

7 - هاني محمد محمد الهادي  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   3851 ورقم قيد   17509  محل فرعى  عن 

تعبئة وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة السماعيلية التل الكبير  ش احمد عرابي تل البلد بجوار مسجد الوابيين 

بملك//احمد محمد محمد الهادي
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قيود الشركات

1 - هاني محمد عبده منصور وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    3430 ورقم قيد  23358    مركز عام  عن تسمين مواشي  بجهة محافظة السماعيلية المنايف -قطعه 

رقم 955 -السبع ابار الشرقيه -ابو صوير -السماعيليه -بملك// هاني محمد عبده ومحمد محمود عبدا

2 - شركة صبحي السيد احمد الكيكي وشريكه )الكيكي لتجارة المواد الغذائية والتصدير( شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    3492 ورقم قيد  23379    مركز عام  عن تجاره 

مواد غذائية وتصدير  بجهة محافظة السماعيلية منشيه الشهداء 61ش نقطه م الشهداء امام مدرسه ابوبكر 

بملك//علي محمد محمود

3 - شركة ورثه عبده نور الدين علي عنهم مني عبده محمود فرو وشركائها شركة  رأس مالها 16,000.000 

قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    3511 ورقم قيد  23388    مركز عام  عن تجاره كاوتشات 

السيارات  بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد قطعه رقم6 تقسيم العاملين ش مساكن عثماثون بملك//ورثه 

عبده نورالدين علي

4 - محمد محمد سعداوي وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

3548 ورقم قيد  23399    مركز عام  عن تجاره التكييف واعمال الصيانه والتوريدات العامه  بجهة محافظة 

السماعيلية ابوصوير عزبه ابوبخيت -السبع ابار الشرقيه بملك//فاطمه محمد علي

5 - شركة محمد اسماعيل عبدالمعطي وشريكيه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    3577 ورقم قيد  23409    مركز عام  عن خلط وتجهيز واضافات العلف  بجهة محافظة 

السماعيلية القصاصين الجديدة الكوع قريه الوادي الخضر منشيه محمد عوض بملك//محمد السيد علي

6 - شركة حسن ابراهيم علي محيسن وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    3580 ورقم قيد  23412    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة السماعيلية حي 

السلم 199ش الدقهليه بملك//كمال حسن ابراهيم

7 - محمد سويلم عبد المنعم وشريكاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

3610 ورقم قيد  23425    مركز عام  عن اعمال النتاج الزراعي واستصلح الراضي  بجهة محافظة 

السماعيلية الشيخ زايد- عمارة 11 بلوك 72 -بملك// سويلم عبد المنعم سويلم

8 - محمد عبداللطيف عبدالعزيز وشريكة شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    3661 ورقم قيد  23436    مركز عام  عن تجاره مواد بناء  بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 

ش محطه الكهرباء متفرع من ش شبين الكوم بملك//عبداللطيف عبدالعزيز محمد

9 - فتحي عبد العزيز وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

3682 ورقم قيد  23445    مركز عام  عن تجارة ملبس جاهزه  بجهة محافظة السماعيلية السبع ابار 

الغربيه- عزبه السجاعي - ابو صوير - السماعيليه -بملك// عبد الرحمن احمد عبد ا

10 - محمد عبدالرؤوف رفاعي وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    3683 ورقم قيد  23446    مركز عام  عن مستشفي تخصصي  بجهة محافظة السماعيلية حي السلم 

برج الشروق بجوار مدرسه المعدات الثقيله امتداد ش العشريني بملك//مختار عبدالسلم قطب

11 - ابراهيم بدوي احمد درار وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    3817 ورقم قيد  23487    مركز عام  عن النتاج الحيواني وتربيه المواشي بغرض التسمين وادرار 

اللبان  بجهة محافظة السماعيلية فناره -الطريق الصحراوي بجوار بنزينه وطنية -مركز فايد -السماعيليه -

بملك//احمد بدوي احمد

12 - شركة صلح بيبرس وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

3888 ورقم قيد  23516    مركز عام  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات واستصلح اراضي  بجهة 

محافظة السماعيلية حي السلم 3ش الجمهوريه شقه رقم12 برج 3 بملك//محمد سالم عايش

13 - اسماعيل عبدالعليم مبارك ومحمود احمد عبدا شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    3925 ورقم قيد  23531    مركز عام  عن تجاره مواد غذائية والتوزيع 

والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة السماعيلية الشيخ زايد 76 ج ارض المزادات الطريق الدائري بملك//

شريف مصطفي محمد
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14 - هاني متولي عبدالنبي عرفه أيوب وشريكه شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    3934 ورقم قيد  23535    مركز عام  عن تجارة مستلزمات حيوانات اليفة  بجهة محافظة 

السماعيلية الشيخ زايد محل)ب( حي الزهور بملك//محمد محمود احمد

فروع الشركات

1 - شركة / احمد محمد احمد فؤاد و شريكته   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    3438 ورقم قيد   

23360   فرعى  عن  تجارة المبيدات و المخصبات الزراعية و البذور و استيراد وتصدير الحاصلت الزراعية 

و التوكيلت التجارية و تصنيع اضافات العلف لدى الغير و تصنيع المخصبات و المبيدات الزراعية لدى الغير  

بجهة محافظة المنوفية طريق الخطاطبة مفارق التحرير بملك سعيد ابراهيم عبدالعال شاهين

2 - شركة / احمد محمد احمد فؤاد و شريكته   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    3438 ورقم قيد   

23360   فرعى  عن  تجارة المبيدات و المخصبات الزراعية و البذور و استيراد وتصدير الحاصلت الزراعية 

و التوكيلت التجارية و تصنيع اضافات العلف لدى الغير و تصنيع المخصبات و المبيدات الزراعية لدى الغير  

بجهة محافظة السماعيلية تم افتتاح فرع للشركة بناحية السماعيلية - الفردان الجديده - جمعية العاشر من رمضان 

قطعة 12 بلوك ) و ( - بملك / مجدى عبدالغفار ابراهيم
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 محو - شطب

1 - منةا سيد درويش ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6720 قيد فى 13-05-2014 برقم ايداع  620 وفى 

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

2 - صفاء محمد ابوالمجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8890 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع  2 وفى 

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

3 - ندا محمد عبدالرحمن شبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   16763 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  3629 

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

4 - احمد السيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20869 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  3120 

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

5 - ساره سيد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   22902 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  2140 وفى 

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

6 - غريب معروف سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17439 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع  471 

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

7 - عادل احمد محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3254 قيد فى 15-12-2010 برقم ايداع  1470 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

8 - اسماء عطيه محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7381 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع  1651 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

9 - ابراهيم عبدالنبى ابراهيم عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9910 قيد فى 26-07-2016 برقم ايداع  

1694 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

10 - هدير مجدى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   13077 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع  861 

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

11 - ركان سلمه حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13906 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع  2411 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطيب القيد لعتزاله التجاره نهائيا 0

12 - ركان سلمه حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13906 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع  1067 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى الخر لعتزاله التجاره

13 - طارق محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20299 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع  1968 

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

14 - عبدالناصر علي السيد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   22282 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  577 

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

15 - سالم السيد سالم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   22882 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  2090 وفى 

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

16 - عبده نورالدين على رحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6546 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع  341 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء السجل لوفاة التاجر

17 - هانم حسن المرسى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   13380 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع  1420 

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

18 - نوره عطا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7850 قيد فى 22-03-2015 برقم ايداع  551 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

19 - على محمد على ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   10248 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع  2209 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

20 - علء سلمه عبد الخالق سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   19180 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  

3871 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

21 - خالد عبدالرحمن يوسف عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6547 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع  342 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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22 - مصطفى السيد قاسم مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12008 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع  2287 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

23 - سميره سالمان علي نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   17010 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع  4070 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

24 - هاله علي محمد عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21710 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  4838 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

25 - حسن احمد حفني دهيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   21905 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  5687 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

26 - عادل عبد الحميد محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   3322 قيد فى 10-01-2011 برقم ايداع  38 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

27 - عادل عبدالحميد محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   3322 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  685 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

28 - امنيه عباس عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9904 قيد فى 25-07-2016 برقم ايداع  1687 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

29 - سيد زيدان محمد زيدان عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   11661 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع  

1693 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

30 - صلح محمود يوسف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13499 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع  

1629 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

31 - محمد عبدالغفار رزق راضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   3227 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  288 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

32 - محمد صابر بيومى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3491 قيد فى 09-03-2011 برقم ايداع  262 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

33 - شهندا لطفى عبدالعزيز عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13091 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع  

886 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

34 - عادل محمد عبدالحليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   10350 قيد فى 20-10-2016 برقم ايداع  

2363 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

35 - عادل محمد عبدالحليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   10350 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع  409 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

36 - محمد محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12918 قيد فى 19-02-2018 برقم ايداع  588 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

37 - كريم محمد ابراهيم الضوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17446 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع  481 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

38 - ابراهيم محمود محمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22523 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

1178 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

39 - احمد حماد محمد علي عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23232 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع  

3071 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

40 - محمد حسن تمساح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87 قيد فى 29-05-2008 برقم ايداع  88 وفى تاريخ  

15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

41 - محمد يسرى محمد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   3842 قيد فى 20-06-2011 برقم ايداع  

756 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

42 - علء على ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6861 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع  831 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

43 - محمد محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9179 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع  460 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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44 - ناديه عمر محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19517 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  310 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

45 - احمد خلف عبد الكريم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   21996 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  1904 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

46 - فريده عبد النبي محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   22446 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

1000 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

47 - نادر سميح حامد محيسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14506 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع  3598 

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

48 - احمد حسين خليفه حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   14678 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع  3933 

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

49 - محمود فارس محروس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   15346 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع  

1036 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

50 - ماهر نصرا عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16725 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  3561 

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

51 - مصطفي سليمان علي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19497 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  

273 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

52 - مصطفى بكرى ابو الحسن بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   812 قيد فى 15-12-2008 برقم ايداع  

872 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

53 - مسلم محمد مسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5558 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  4537 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

54 - محمد عادل على عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13511 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع  1645 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

55 - باسم معتز محمد احمد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   16965 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  

3997 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

56 - نجلء شوكت عبد الحليم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23356 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  

3427 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

57 - اسلم سالم احمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9950 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  5665 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

58 - رسميه ابراهيم عبده علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18773 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع  3016 

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

59 - رامى يوسف انور محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   20489 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع  

2361 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

60 - مصطفي عيد حسين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20723 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  2836 

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

61 - امين محمود امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8857 قيد فى 21-12-2015 برقم ايداع  2229 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

62 - بلل محمد بكري عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   14762 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع  4070 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

63 - محمود معوض عبد الرحيم عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   18972 قيد فى 09-06-2022 برقم 

ايداع  2782 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

64 - مياده احمد عبد الغني عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   22979 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع  2351 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

65 - عبدا محمود عوض على بعيلة  تاجر فرد سبق قيده برقم   1745 قيد فى 08-09-2009 برقم ايداع  

1002 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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66 - محمود السيد عبد النعيم احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3736 قيد فى 18-05-2011 برقم ايداع  

606 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

67 - محمود السيد عبدالنعيم احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3736 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع  

1690 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

68 - دعاء عادل على حسن على البعلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7831 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع  

525 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

69 - صبرى عبدالعليم عبدالعال عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   10439 قيد فى 07-11-2016 برقم 

ايداع  2499 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

70 - لمياء محمد محمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   18539 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع  

2571 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

71 - آمال عبد العاطى عبد الرحمن إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2376 قيد فى 24-03-2010 برقم ايداع  

386 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

72 - رضا عيسى عبد الفتاح موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   2892 قيد فى 05-08-2010 برقم ايداع  

1007 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

73 - ورده يوسف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9015 قيد فى 31-01-2016 برقم ايداع  195 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

74 - معرض شريف سويد لتجارة الجرارات السيارت والستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12320 قيد فى 

16-11-2017 برقم ايداع  2827 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

75 - اشرف محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19211 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  3930 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

76 - عبده جمعه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   19382 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع  34 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

77 - حامد عبد الخالق حامد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   20695 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  

2776 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

78 - رياض محمد يحي عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22318 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  671 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

79 - نجوى منصور سالم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1915 قيد فى 10-11-2009 برقم ايداع  1200 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

80 - حسام الدين خليل اسماعيل دهشان  تاجر فرد سبق قيده برقم   13891 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

4316 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

81 - صبرين عبد العاطى محمد عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20132 قيد فى 15-04-2021 برقم 

ايداع  1571 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

82 - رودينا حسن مغربي علي عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   22306 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

640 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

83 - عطيات خلف احمد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   503 قيد فى 31-08-2008 برقم ايداع  534 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

84 - خيريه عبدالقادر محمد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10855 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع  

297 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

85 - محمد احمد نصرالدين احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12475 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع  

3103 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

86 - عبدالمنعم احمد علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14157 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع  

2903 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

87 - علءالدين السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5674 قيد فى 08-04-2013 برقم ايداع  424 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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88 - عبدالرازق شحاته موسى ناموس  تاجر فرد سبق قيده برقم   7317 قيد فى 11-11-2014 برقم ايداع  

1555 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل الوفاة التاجر

89 - محمد عيد بربرى زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19708 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  733 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

90 - عبدا محمد غريب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20294 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع  1954 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

91 - رانيا فؤاد عبدا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21898 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  5677 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

92 - محمد خليفه عبدالفتاح عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8362 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع  

1349 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

93 - شوقيه عدلن عبدالكريم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   9084 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع  

303 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

94 - وداد احمد دسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10460 قيد فى 09-11-2016 برقم ايداع  2539 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

95 - احمد فتحى زيدان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14397 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  4034 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر

96 - محمد سليمان حسن سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19835 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع  987 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

97 - عايده السيد نصر ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20258 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع  

1856 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

98 - احمد سعيد محمود عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   21146 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

3685 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة
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رأس المال

1 - خالد محمد حنيدق محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15031 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع   434 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - اسلم محمود يوسف عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   23262 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   3160 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

3 - محمد جلل حماد فرحان عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   4498 قيد فى 14-02-2012 برقم ايداع   188 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - ماريانا اميل سعيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   11017 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع   573 فى 

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

5 - منى احمد احمد بلبول تاجر فرد سبق قيده برقم   14926 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع   241 فى 

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

6 - محمود احمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18253 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   2053 فى 

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

7 - اسلم عادل محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   18825 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع   3134 فى 

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

8 - عبدا غريب عبدا محمد امام تاجر فرد سبق قيده برقم   18884 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع   

3262 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - رنا حسن فوزي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   22813 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع   1887 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

10 - صيدلية : د  محمد علء الدين محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   18742 قيد فى 

30-09-2020 برقم ايداع   2951 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

11 - رضوي احمد جودة عبدالقادر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   14966 قيد فى 27-01-2019 برقم 

ايداع   304 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - على عبدالعال شلبى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   23031 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   2489 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - محمد السيد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   178 قيد فى 18-06-2008 برقم ايداع   183 فى 

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

14 - شادى محمود عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم   5969 قيد فى 04-08-2013 برقم ايداع   824 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

15 - هانى انور فلتس صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   12489 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع   3123 فى 

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

16 - خالد عبدالرحمن دخيل عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم   17636 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع   

817 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - محمد شحات سلمه عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   6826 قيد فى 17-06-2014 برقم ايداع   785 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - احمد محمود محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23045 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع   

2521 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

19 - محمد الدندراوى محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   8096 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع   931 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

20 - محمد عبدالوهاب ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15883 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع   

2024 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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21 - مصطفى محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17486 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع   541 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

22 - لطفى حامد حامد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   17825 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع   1201 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

23 - محمود معوض عبدالرحيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   18972 قيد فى 03-11-2020 برقم 

ايداع   3437 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

24 - سامح السيد على عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم   11774 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع   1914 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - هاني عنتر السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19890 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع   1096 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمد ايمن عبد الحليم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   23023 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   

2463 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

27 - احمد علء الدين محمود شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   20228 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع   

1802 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - احمد محمود ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   10836 قيد فى 30-01-2017 برقم ايداع   258 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - احمد سعيد محمد سليمان زايد تاجر فرد سبق قيده برقم   16003 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع   

2243 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - رشا عاطف علي ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   21675 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع   4780 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - نورهان احمد صبحي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23330 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع   3376 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  800,000.000

32 - نسيم الجزار للدوات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   17797 قيد فى 16-04-2020 برقم ايداع   

1152 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - ندا محمد الصادق ابراهيم سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم   21285 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   

3962 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

34 - صافى حسن محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   5962 قيد فى 30-07-2013 برقم ايداع   816 فى 

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

35 - علي رجب بشاري عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   19219 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع   3950 

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

36 - اضافه السم التجاري // احمد عباس السمان مبارك للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   5359 قيد فى 

24-12-2012 برقم ايداع   1403 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

750,000.000
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العناوين 

1 - شيرين السيد خليل السيد الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم    20347 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    

2070 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // عزبه ام 

مشاق -القصاصين القديمه -التل الكبير - بملك// ابراهيم درويش قاسم

2 - محمد عبدالحميد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22735 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

1687 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان // 

فايد -السساتر طريق القناه بجوار قريه زهراء فايد -بملك// غريب احمد محمد -بنشاط// مزرعه تربيه وتسمين 

دواجن -برأس مال قدره // 50000 خمسون الف جنيها

3 - محمد محمد السيد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    19945 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع    

1202 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // بر ايمن 

ترعه السماعيليه -بجوار الجمعيه الشرعيه -القصاصين الجديده -بملك// السيد صالح السيد

4 - اسلم محمود يوسف عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    23262 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    3160 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ابوصوير- جمعية 

العاشر من رمضان- المجموعة 1 قطعة 36- بملك/ احمد محمود يوسف

5 - سهير فتحي عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20777 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

2942 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // ك 13 

شرق -قريه النصر -القنطره غرب -بملك// موسي طاهر موسي

6 - محمد عبدالحميد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22735 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

3390 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // السساتر 

-امام نادي الضباط -فايد -بملك // غريب احمد محمد

7 - ماريانا اميل سعيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    11017 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    573 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // 132 ش سعد 

زغلول - بجوار محل الغرباوي-بملك// محمد عبد الرازق احمد

8 - ركان سلمه حسن سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    13906 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    2411 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 

1067 بتاريخ 2020/3/15

9 - محمد حلمي فرج محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    15683 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

1654 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ 

القصاصين الجديدة- عزبة اللفى- بملك/ نصره الطوخى احمد

10 - احمد صلح محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    16730 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع    3568 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء المحل الرئيسي الخر المودع برقم 

1776 بتاريخ 2022/3/30

11 - سمير منير يوسف عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    10797 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع    

200 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح رئيسي اخر بعنوان// 

الجناين بجوار محطه السماد -ارض عبد اللطيف الجزار السواحليه -بملك//جمال غنيم عراقي -بنشاط // مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال بالداخل -برأس مال قدره/ 12000 اثني عشر الف جنيها

12 - صيدليه : د  رشا احمد محمود سليمان كبيش تاجر فرد سبق قيده برقم    12944 قيد فى 2018-02-21 

برقم ايداع    628 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي 

// محل رقم 4 عماره 22 المرحله السابعه -الشيخ زايد -بملك// عبير نصر مرسي

13 - محمود على عبدا حسن العزازى تاجر فرد سبق قيده برقم    23331 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

3377 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // ابو بلح 

كوبري سيناء السبع ابار الشرقيه -ابو صوير -بملك//محمد جمال ابراهيم
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14 - محمد حسن تمساح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87 قيد فى 29-05-2008 برقم ايداع    88 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع  المودع برقم245 

بتاريخ2015/2/12الكائن بالعنوان ابراهيم بك , 8 ش التررعه البولقيه شبرا الخيمه - سور نادى ابراهيم بك 

بملك // خالد على عبدالونيس

15 - شوقى غريب محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    1738 قيد فى 07-09-2009 برقم ايداع    994 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//فايد -منشيه السلم  

بجوار مسجد السلم بملك//امين غريب محمد

16 - كمال السيد العربي كمال الكيلني تاجر فرد سبق قيده برقم    15924 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع    

2104 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // 5/2 ش 

المنتزه بجوار كريم حلمي -الشيخ زايد -بملك// عزت عمر سلمه البدري

17 - دعاء احمد صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    21166 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    3734 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان // حي السلم - 

ش 224 منزل رقم 12 امام مدرسه الصنايع - بملك// علي احمد عبد الرحمن -بنشاط// تجاره مواد غذائيه

18 - محمد صلح محمد حداد تاجر فرد سبق قيده برقم    17999 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    1543 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان // الشيخ 

زايد محل رقم 6 عماره 37 المرحله الخامسه -امام مدرسه التكنولوجيا -بملك// هناء فتحي محمد -بنشاط// مكتب 

توريدات -برأس مال قدره 50000 خمسون الف جنيها

19 - دعاء احمد صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    21166 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    3734 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان // حي السلم -ش 

224 منزل رقم 12 امام مدرسه  الصنايع -بملك// علي احمد عبد الرحمن -بنشاط// تجاره مواد غذائيه

20 - دعاء رفعت مصطفي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    23006 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

2420 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان // 

حي السلم -ش السيده خديجه والغابه -بملك// احمد محمد حمزه -بنشاط// تجاره وتركيب جبسن بورد ومستلزماته 

-برأس مال قدره // 25000 خمسة وعشرون الف جنيها

21 - عادل عبد الحميد محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    3322 قيد فى 10-01-2011 برقم ايداع    38 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء رئيسي اخر المودع برقم685 

بتاريخ2015/4/8

22 - سماح محمد حسن ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17549 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // قطعه 16 

جمعيه عثماثون -امام مدرسه 24 اكتوبر-الشيخ زايد -بملك// حاتم محمد السيد

23 - محمود معوض عبد الرحيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    18972 قيد فى 09-06-2022 برقم 

ايداع    2782 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // 

الشيخ زايد- برج الصفوة -الدور الرضي - بملك// هويدا محمد

24 - محمود معوض عبدالرحيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    18972 قيد فى 03-11-2020 برقم 

ايداع    3437 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // 

36 ش عمرو بن العاص -بملك// عبد الصبور سعد

25 - محمد عبد الغفار رزق راضى تاجر فرد سبق قيده برقم    3227 قيد فى 08-12-2010 برقم ايداع    

1442 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع 

برقم 288 بتاريخ 2021/1/25

26 - عادل محمد عبدالحليم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    10350 قيد فى 20-10-2016 برقم ايداع    

2363 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي اخر 

المودع409 بتاريخ2019/2/3

27 - نسمه عبد الرحمن مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    22195 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

365 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // القنطرة 

غرب -البياضية -بملكها
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28 - هيثم انور اسماعيل شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    23068 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    

2581 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيسي اخر بعنوان/

الشيخ زايد قطعه 61بلوك 34ارض الجمعيات بملك//وفاء علي نشاط//معرض بيع حلويات ومخبوزات راس 

المال/50000خمسون الف جنيها

29 - شادى محمود عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم    5969 قيد فى 04-08-2013 برقم ايداع    824 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح رئيسي اخر بعنوان/القاهره -مدينه 

نصر 45ش ابراهيم نوار -موازي لشارع احمد فخري نشاطه//تصدير براس مال//150000مائه وخمسون الف 

جنيها

30 - اسلم سالم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    9950 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع    1756 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//محل رقم2 عقار19 

شارع النصر بملك//جمال حسن فرج

31 - اسلم سالم احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    9950 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    5665 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//فناره -شارع النصر 

بملك//السيد شاكر

32 - طارق السيد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19915 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1137 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ محل 

رقم1 عقار 160 الشارع التجارى المنطقة الرابعة الشيخ زايد- بملك/ خالد عواد عايد

33 - رانيا محمد عدلن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21743 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    4894 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//ك17 ابوطفيله -

القنطره غرب  بملك//طارق طلبه متولي

34 - أحمد خلف عبد الكريم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    21996 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    

5891 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع المودع 

برقم1904 بتاريخ 2022/4/7

35 - نبيل سلمه ناجى سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    22776 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    1806 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية التل الكبير القصاصين القديمه البعالوه 

الكيرى الزهراء الشرقيه بملكه

36 - محمد شحات سلمه عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    6826 قيد فى 17-06-2014 برقم ايداع    785 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // 46 ش 

المستشفي وحارة قاسم امين -بملك// كريم ابراهيم صالح

37 - نسيم الجزار للدوات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    17797 قيد فى 16-04-2020 برقم ايداع    

1152 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان //منشيه 

الشهداء شارع الجعيص وخط السكه الحديد بنادي الشهداء بملك//نادي الشهداء الرياضي

38 - مسلم محمد مسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    5558 قيد فى 04-03-2013 برقم ايداع    263 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي اخر المودع برقم 4537 

بتاريخ 2021/11/9

39 - صيدليه د/ عمرو اسماعيل مصطفي علي الفقي تاجر فرد سبق قيده برقم    22948 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع    2256 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

افتتاح فرع بعنوان // عرايشيه مصر -33 أ ش وادي حلفا  - بملك// احمد اسماعيل مصطفي -بنشاط// صيدليه

40 - محمد على حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    176 قيد فى 18-06-2008 برقم ايداع    181 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان/ش المشروع -ابوعطوه -

بجوار مسجد الخلفاء الراشدين بملكه

41 - امير حمدا امير نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    5460 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    119 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان // ابو عطوه -

عزبه علي عيد -برج العزيز بال -الدور الول -بملك// محارب محمد ابراهيم -بنشاط// مكتب توكيلت تجارية 

وتوريد مواد غذائيه
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42 - اسلم سالم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    9950 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع    1756 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء المحل الرئيسي الخر المودع 

برقم 5665 بتاريخ 2021/12/13

43 - فاطمه العتباني السيد عبده عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    14977 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع    

324 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ التل 

الكبيرالمحطة- محل رقم 14 - والكائن بطريق برايمن ترعة السماعيلية امام كوبرى مدينة التل الكبير- بملك/ 

مركز ومدينة التل الكبير

44 - احمد مدبولى على عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    21704 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    

4828 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ فايد- 

سرابيوم- ش الترعة- بملك/ محمود ابراهيم اسماعيل

45 - حنان عبدالرحمن محمود محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    14405 قيد فى 04-11-2018 برقم 

ايداع    3401 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // 

التل الكبير -القصاصين الجديده -الوادي الخضر -بملك// علي يوسف عبدالجليل

46 - عبدا علي عطا علي تاجر فرد سبق قيده برقم    16416 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع    3001 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي فرع // عقار رقم 

87 مدن شارع السكه الحديد -عرايشيه مصر -بملك// ياسر أحمد وكيل محمد عبد الحميد وصالح مصطفي

47 - عبدا علي عطا علي تاجر فرد سبق قيده برقم    16416 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    597 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//عقار رقم 87 مدن شارع 

السكه الحديد عرايشيه مصر بملك//ياسر احمد وكيل محمد عبدالحميد وصالح مصطفي

48 - يوسف حلمي عدلي بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    17272 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    197 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // 70 ش احمد 

سالم وش سوهاج -حي السلم -بملك// احمد مصطفي حسن

49 - محمود معوض عبدالرحيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    18972 قيد فى 03-11-2020 برقم 

ايداع    3437 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر 

المودع برقم 2782 بتاريخ 2022/6/9

50 - اسامه فهمى محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    22663 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    1134 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ابوصوير - روض الفرج بملكه

51 - اسامه فهمى محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    22663 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    1134 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح / شقه رقم 106 

عماره المهندسين شباب المدينه قطعه رقم ايه 14

52 - محمود السيد عبد النعيم احمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم    3736 قيد فى 18-05-2011 برقم ايداع    

606 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي اخر المودع 

1690بتاريخ2014/12/10

53 - عبده كامل عبده شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    11335 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع    1109 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي // محل رقم 2 

عماره رقم 2 منطقه شرق الشيخ زايد -بملكه

54 - صيدليه د  حسام الدين خليل اسماعيل دهشان تاجر فرد سبق قيده برقم    13891 قيد فى 2018-07-29 

برقم ايداع    2367 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//

السبع ابار الشرقيه-طريق السويس الصحراوي امام مستشفي الطوارئ ابو عياده بملك//منصور علء الدين

55 - حسام الدين خليل اسماعيل دهشان تاجر فرد سبق قيده برقم    13891 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

4316 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//حي الزهور 

محل رقم 2برج الدواجن -بجوار مدرسه الزهور الثانويه بملك//خليل اسماعيل محمد

56 - احمد سعيد محمد سليمان زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    16003 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع    

2243 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//شارع الدستور 

-القنطره غرب بملك//رضا عبدالنبي مصطفي
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57 - سميره سعيد عبدالعزيز عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    23313 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

3316 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح رئيس اخر بعنوان // 

ابو صوير -البلد -عزبه روض عازر - بملك// اسامه فهمي كامل -بنشاط// مزرعه دواجن -برأس مال قدره// 

50000 خمسون الف جنيها

58 - شوقى غريب محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    1738 قيد فى 07-09-2009 برقم ايداع    994 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//عزبه السلم -منشيه 

السلم بجوار مسجد السلم بملك//احمد محمد حسن

59 - صيدليه د  حسام الدين خليل اسماعيل دهشان تاجر فرد سبق قيده برقم    13891 قيد فى 2018-07-29 

برقم ايداع    2367 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع 

المودع برقم4316 بتاريخ2021/10/27

60 - صيدليه : د  هدى عدوي علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17350 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    

327 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان//مدينه 

المستقبل عماره 18 محل رقم2و3 عمارات ايجيكو بملكها

61 - هانى محمد محمد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    17509 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    578 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بعنوان//التل الكبير  ش 

احمد عرابي تل البلد بجوار مسجد الوابيين بملك//احمد محمد محمد الهادي

62 - احمد السيد عبد الجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3066 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع    

1234 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//16ش شبين 

الكوم والتجاري بملك//ايناسوداليا ومحمد منصور حامد

63 - محمود رضا ابراهيم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    17131 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع    

4291 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الى/ التل 

الكبير- ش احمد عرابى- الحماده- بعدالدارة البيطرية- بملك/ منى الهاشمى محمد

64 - علي رجب بشاري عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    19219 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع    3950 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان//24 ش التحرير 

وعثمان بن عفان بجوار مطعم كوك دور بملك//امال عسران

65 - محمد رفعت عبد العظيم عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    4940 قيد فى 17-07-2012 برقم ايداع    

836 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي// ابو صوير 

البلد -عزبه السلم -بملك// اميرة سامي عبد العزيز دسوقي

66 - احمد فتحى زيدان اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    14397 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

3384 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الرئيسي الخر المودع 

برقم 4033 بتاريخ 2021/10/11

67 - احمد فتحى زيدان اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    14397 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

3384 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل العنوان الي// فايد 

الشارع الجديد امام فرع فودافون -بملك// حماده غزالي بربري
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النشاط

1 - محمود محمد توفيق عطية سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  1799 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    159

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ النشاءات المعدنية

2 - اسلم سالم احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  9950 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    5665وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة ملبس جاهزة)دون الملبس العسكرية 

واكسسواراتها(

3 - رضا محمد محمد عيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8402 قيد فى 02-08-2015 برقم ايداع    1427

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت

4 - سهير فتحي عبدالرحيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20777 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    2942

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // مزرعه دواجن

5 - عمرو محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23314 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    3317وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تقديم مشروبات

6 - نهي سامي عدلي حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  22035 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    19وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// بيع مواد غذائيه

7 - حسن محمد مسعود مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  4362 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    5820

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// تجاره مواد غذائيه

8 - حسن محمد مسعود مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  4362 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    2519

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//تجاره وعطاره ومواد غذائية

9 - محمد حسن محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11554 قيد فى 03-07-2017 برقم ايداع    1502وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الستيراد

10 - سماح محمد حسن ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17549 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع    

669وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // مشغل ملبس جاهزه

11 - محمد محمد حسانين عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  17967 قيد فى 09-06-2020 برقم ايداع    

1481وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية)دون النترنت 

وتوريد العمالة(

12 - محمود معوض عبد الرحيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  18972 قيد فى 09-06-2022 برقم 

ايداع    2782وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // تحضير وبيع مشروبات

13 - محمود معوض عبدالرحيم عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  18972 قيد فى 03-11-2020 برقم 

ايداع    3437وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // تقديم مشروبات ساخنه 

وبارده

14 - مكرم محمود محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7346 قيد فى 18-11-2014 برقم ايداع    1594وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط//تجارة أقمشة

15 - محمد فؤاد السعيد عطيوه تاجر فرد سبق قيده برقم  7388 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع    1664وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط//تجاره أقمشة ومستلزمات ملبس جاهزه

16 - رضوي احمد جودة عبدالقادر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  14966 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع    

304وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد وتصدير

17 - عاصم السيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5461 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    121وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط// تجارة مواد غذائية

18 - شادى محمود عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم  5969 قيد فى 04-08-2013 برقم ايداع    824وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصدير

19 - اسلم سالم احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  9950 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع    1756

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//تجاره ملبس جاهزه

20 - اسلم سالم احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  9950 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    5665

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط//تجاره حدايد وبويات
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21 - حسن السيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12844 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع    474وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط// بيع دواجن ولحوم مجمدة

22 - طارق السيد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19915 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1137وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مقهى

23 - احمد السعيد احمد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  190 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع    1768

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // استيراد قطع غيار سيارات

24 - محمد شحات سلمه عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  6826 قيد فى 17-06-2014 برقم ايداع    785

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // مكتب تنظيم قاعات الفراح )فيما عدا 

خدمات النترنت /بعد الحصول علي التراخيص اللزمة(

25 - نسيم الجزار للدوات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  17797 قيد فى 16-04-2020 برقم ايداع    

1152وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  افتتاح فرع //تجاره اداوت كهربائية

26 - زنوبه علي احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  21638 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    

4690وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // اداره وتنظيم المؤتمرات )فيما 

عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(

27 - هاني عمر عبدالعظيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20592 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    2593

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بقالة تموينية

28 - رجب محمد زكي توني تاجر فرد سبق قيده برقم  22015 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    5934وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط//مقاولت عموميه وتوريدات

29 - حسن السيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  12844 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع    474وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة دواجن ولحوم مجمدة ومواد غذائية

30 - عبده كامل عبده شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  11335 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع    1109وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي // مكتب رحلت داخليه وتوكيلت تجاريه

31 - احمد سعيد محمد سليمان زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  16003 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع    

2243وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//تجاره ملبس جاهزه

32 - نورهان احمد صبحي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23330 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    3376

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//معلف مواشي

33 - صيدليه : د  هدى عدوي علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17350 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    

327وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  افتتاح فرع//صيدليه

34 - هانى محمد محمد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  17509 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    578وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  افتتاح فرع//تبعئة وتوزيع مواد غذائية

35 - احمد السيد عبد الجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3066 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع    1234

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//تجاره ملبس الجاهزه

36 - سماح فكرى محمد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  23471 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    3741

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مغسلة سجاد وملبس

37 - علي رجب بشاري عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  19219 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع    3950

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط//تجاره ملبس جاهزه واكسوار حريمي

38 - احمد فتحى زيدان اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  14397 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    3384

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط// مقاولت عمومية

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1799 وتم ايداعه بتاريخ   

17-01-2017  برقم ايداع 159.000 الى : تعديل السمة التجارية الى// التوفيقية للمقاولت العمومية 

والنشاءات المعدنية

2 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22136 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2022  برقم ايداع 221.000 الى : اضافة سمة تجارية/ المتحده للطارات والبطاريات

3 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19915 وتم ايداعه بتاريخ   

18-03-2021  برقم ايداع 1,137.000 الى : اضافة سمة تجارية/ مقهى بونيتا

4 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   190 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2018  برقم ايداع 1,768.000 الى : تعديل السمه التجاريه//عباد الرحمن لستيراد قطع غيار 

السيارات

5 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23330 وتم ايداعه بتاريخ   

31-07-2022  برقم ايداع 3,376.000 الى : اضافه سمه تجاريه//معلف الرهف مواشي

الشخاص

1 - خالد عبداللطيف العدروس محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   22871 وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-18 

برقم ايداع    2061تم التأشير فى تاريخ   18-04-2022   بــ  

2 - محمود محمد محمد جريش  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   22871 وتم ايداعه بتاريخ  18-04-2022 برقم 

ايداع    2061تم التأشير فى تاريخ   18-04-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه  احمد ممدوح شفيق حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    10538 قيدت فى 27-11-2016 برقم 

ايداع   2678 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة نهائيا
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رأس المال

1 - شركة حسن ابراهيم علي محيسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23412 قيدت فى 11-08-2022 برقم 

ايداع    3580وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

2 - ابراهيم سليمان مبارك وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     19006 قيدت فى 10-11-2020 برقم ايداع    

3521وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

1 - حسن نصر الدين حسن عبد العال  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    10834   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2017 برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2017  بــ :  

2 - ابراهيم سليمان سالم مبارك  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19006   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2020 برقم ايداع   3521 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع :

يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام جهات الرسميه للشريكين ابراهيم سليمان سالم مبارك ومحمد سعد حامد 

علي مجتمعين او منفردين.

3 - هاني  محمد عبده  منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23358   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2022 برقم ايداع   3430 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

4 - حسن ابراهيم على محيسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23412   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2022 برقم ايداع   3580 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليكون للطرفين مجتمعين اومنفردين ولهم في ذلك كافة الصلحيات.

5 - سليمان صلح سليمان سويلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23425   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   3610 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

6 - محمد سويلم  عبد المنعم سويلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23425   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   3610 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

7 - أحمد  عبد ا حسين  صميده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23445   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   3682 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - منةا سيد درويش ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6720   قيدت فى   13-05-2014 برقم ايداع    

620 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

2 - صفاء محمد ابوالمجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8890   قيدت فى   03-01-2016 برقم ايداع    

2 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

3 - خليل محمد عادل خليل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10175   قيدت فى   18-09-2016 برقم 

ايداع    2087 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

4 - ايمن محمود محمد محمد شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4927   قيدت فى   11-07-2012 برقم ايداع    

817 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

5 - اسماء محمد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7881   قيدت فى   26-03-2015 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

6 - فتحيه محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11646   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

1669 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

7 - عادل احمد محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3254   قيدت فى   15-12-2010 برقم ايداع    

1470 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

8 - اسماء عطيه محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7381   قيدت فى   26-11-2014 برقم ايداع    

1651 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

9 - رضا محمد محمد عيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8402   قيدت فى   02-08-2015 برقم ايداع    

1427 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

10 - ابراهيم عبدالنبى ابراهيم عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9910   قيدت فى   26-07-2016 برقم 

ايداع    1694 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

11 - نوران على عبدا فكرى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10682   قيدت فى   29-12-2016 برقم 

ايداع    2947 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

12 - ايهاب احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5683   قيدت فى   09-04-2013 برقم ايداع    

436 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

13 - ماريانا اميل سعيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11017   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

573 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

14 - محمد جمال محمود عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4875   قيدت فى   21-06-2012 برقم 

ايداع    745 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

15 - صلح محمد محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7520   قيدت فى   01-01-2015 برقم ايداع    

8 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-31

16 - احمد محمد احمد عبدالعاطى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10508   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    2612 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

17 - وحيد يحيى عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11270   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    1007 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

18 - عامر محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11395   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

1215 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

19 - صيدليه د  هشام عباس محمود اباظه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1158   قيدت فى   2009-03-15 

برقم ايداع    321 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

20 - هشام عباس محمود أباظه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1158   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

1294 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-20

21 - نوره عطا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7850   قيدت فى   22-03-2015 برقم ايداع    

551 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21
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22 - على محمد على ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10248   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

2209 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

23 - احمد شوقى مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10457   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

2531 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

24 - سعيد فتحى محمد سيد احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11717   قيدت فى   2017-08-07 

برقم ايداع    1806 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

25 - زكيه عبد العزيز علي الحيسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2608   قيدت فى   19-05-2010 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

26 - صيدله د  مايكل كليب عبد السيد رسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   319   قيدت فى   2008-07-13 

برقم ايداع    335 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-12

27 - عادل عبد الحميد محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3322   قيدت فى   10-01-2011 برقم ايداع    

38 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

28 - عادل عبدالحميد محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3322   قيدت فى   08-04-2015 برقم ايداع    

685 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

29 - امنيه عباس عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9904   قيدت فى   25-07-2016 برقم ايداع    

1687 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

30 - محمد حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11554   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

1502 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

31 - سيد زيدان محمد زيدان عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11661   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    1693 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

32 - محمد حامد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4074   قيدت فى   13-09-2011 برقم ايداع    

1058 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

33 - ابراهيم طلعت محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9330   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

710 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

34 - محمد السيد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4970   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

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

35 - ابراهيم سلمه شيمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9340   قيدت فى   22-03-2016 برقم ايداع    

733 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

36 - جمال عبدالحميد شيمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9496   قيدت فى   17-04-2016 برقم ايداع    

998 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

37 - عادل محمد عبدالحليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10350   قيدت فى   20-10-2016 برقم 

ايداع    2363 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

38 - نسرين سيد معاطى حسن قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11329   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    1099 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

39 - هانى محمد نافع محمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11437   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    1288 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

40 - محمد حسن سلمه بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11663   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    

1700 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

41 - محمد يسرى محمد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3842   قيدت فى   20-06-2011 برقم 

ايداع    756 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

42 - عاصم السيد حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5461   قيدت فى   28-01-2013 برقم ايداع    

121 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-27

43 - محمد محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9179   قيدت فى   28-02-2016 برقم ايداع    

460 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27
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44 - حسين اسماعيل محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9223   قيدت فى   06-03-2016 برقم ايداع    

539 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

45 - امانى مصطفى ابراهيم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10310   قيدت فى   12-10-2016 برقم 

ايداع    2295 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

46 - عمرو على بدير حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7349   قيدت فى   19-11-2014 برقم ايداع    

1599 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

47 - مؤمن محمد عبدالعزيز الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10650   قيدت فى   21-12-2016 برقم 

ايداع    2884 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

48 - مصطفى بكرى ابو الحسن بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   812   قيدت فى   15-12-2008 برقم 

ايداع    872 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

49 - شهاب الدين يوسف محمد السيد حسونه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7448   قيدت فى   2014-12-09 

برقم ايداع    1752 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-08

50 - كريم عادل وصفى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6487   قيدت فى   24-02-2014 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-23

51 - امين محمود امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8857   قيدت فى   21-12-2015 برقم ايداع    

2229 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

52 - السيد عوض عبدالوهاب الغضبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10343   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    2350 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

53 - محمود محمد السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11586   قيدت فى   11-07-2017 برقم ايداع    

1575 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

54 - ساميه فايز السيد عبدالونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11494   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

1380 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

55 - عبدا محمود عوض على بعيلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1745   قيدت فى   08-09-2009 برقم 

ايداع    1002 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

56 - محمود السيد عبد النعيم احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3736   قيدت فى   2011-05-18 

برقم ايداع    606 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

57 - محمود السيد عبدالنعيم احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3736   قيدت فى   01-12-2014 برقم 

ايداع    1690 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

58 - نصره خميس عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3957   قيدت فى   26-07-2011 برقم 

ايداع    908 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

59 - ورده يوسف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9015   قيدت فى   31-01-2016 برقم ايداع    

195 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

60 - صيدليه : د  محمد محمد سيد حسانين دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9164   قيدت فى   

24-02-2016 برقم ايداع    428 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-23

61 - صبرى عبدالعليم عبدالعال عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10439   قيدت فى   2016-11-07 

برقم ايداع    2499 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

62 - سامح السيد على عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11774   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

1914 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

63 - آمال عبد العاطى عبد الرحمن إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2376   قيدت فى   2010-03-24 

برقم ايداع    386 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

64 - رضا عيسى عبد الفتاح موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2892   قيدت فى   05-08-2010 برقم 

ايداع    1007 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

65 - هشام حسن عبدالرؤوف حسن عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11330   قيدت فى   2017-05-07 

برقم ايداع    1100 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06
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66 - احمد محمود ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10836   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

67 - عبده كامل عبده شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11335   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1109 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

68 - ورشة عمرو صباح للخراطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11874   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    2072 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

69 - نجوى منصور سالم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1915   قيدت فى   10-11-2009 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

70 - سامى وصفى راغب جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11647   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

1671 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

71 - هبه صلح محمد محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11965   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    2227 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

72 - احمد السيد عبد الجليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3066   قيدت فى   13-10-2010 برقم ايداع    

1234 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-10-12

73 - خيريه عبدالقادر محمد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10855   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    297 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

74 - اسامه محمود يوسف محمود عنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11061   قيدت فى   2017-03-08 

برقم ايداع    652 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

75 - محمد رفاعى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3994   قيدت فى   09-08-2011 برقم ايداع    

964 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

76 - عماد سعيد ابوبكر عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5974   قيدت فى   05-08-2013 برقم ايداع    

829 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-04

77 - نرجس محمد رمضان عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4920   قيدت فى   10-07-2012 برقم 

ايداع    810 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

78 - منى عبيد عبداللطيف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5528   قيدت فى   21-02-2013 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20

79 - محمد خليفه عبدالفتاح عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8362   قيدت فى   12-07-2015 برقم 

ايداع    1349 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

80 - شوقيه عدلن عبدالكريم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9084   قيدت فى   10-02-2016 برقم 

ايداع    303 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

81 - وداد احمد دسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10460   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

2539 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

82 - محمود غانم حسن ابراهيم غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11109   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    724 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

83 - وحيد عيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11857   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    2047 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27
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تجديد شركات

1 - شركه عبد الرحمن ابراهيم درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1208  قيدت فى  2009-03-30 

برقم ايداع   376 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2024  

12:00:00ص

2 - شركه  احمد ممدوح شفيق حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10538  قيدت فى  2016-11-27 

برقم ايداع   2678 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2026  

12:00:00ص

3 - شركه ناصر محمد سيد احمد السيد   شركة سبق قيدها برقم :   4930  قيدت فى  11-07-2012 برقم ايداع   

821 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص

4 - شركه  ياسر غنيم بشاره غنام وشركاه للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   9005  قيدت فى  

28-01-2016 برقم ايداع   179 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2026  12:00:00ص
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