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قيود أفراد

1 - اسلم رمضان حسين عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1990 

ورقم قيد 108439    محل رئيسى  عن رحلت داخلى, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 22 شارع اسماعيل 

ابورحمه عزبه العرب - مكتب

2 - سيد شحاته ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1991 

ورقم قيد 108440    محل رئيسى  عن ورشه احذيه ) مرفق بشهاده من اتحاد الصناعات المصريه غرفه صناعه 

الجلود (, بجهة محافظة القاهرة 9 ش سعيد

3 - رومانى كرم عبد المسيح باسيلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1993 ورقم قيد 108441    محل رئيسى  عن دبح و تجاره فراخ, بجهة محافظة القاهرة محل 6 عقار 25 شارع 

مكاوي

4 - حسام الدين الحسن فرغلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1994 ورقم قيد 108442    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير معدات ثقيله, بجهة محافظة القاهرة ع 13 

مسلسل 10 سكن مصر شمال طريق القطاميه

5 - هانى عبد الهادى محمد عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1995 ورقم قيد 108443    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة القاهرة 52 محمد امام متفرع من ش 

ابراهيم عبد الرازق

6 - محمد احمد عبدالرحمن علي حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1998 ورقم قيد 108444    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل جمله ) ما عدا تجاره و تصنيع الدويه 

(, بجهة محافظة القاهرة 427 ش بورسعيد

7 - اسلم سعد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2023 ورقم قيد 

108445    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث ) مرفق بشهاده من غرفه صناعه منتجات الخشاب والثاث (, 

بجهة محافظة القاهرة 5ش فاطمه الزهراء الشرفا مؤسسه الزكاه

8 - ايه ا سيد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2024 ورقم 

قيد 108446    محل رئيسى  عن توريدات عامه واصلح وصيانه المعدات الفندقيه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع محمد حسن الحلبي من 

شارع امين حماده

9 - طريفه محمد رشاد محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2025 

ورقم قيد 108447    محل رئيسى  عن بيع مشروبات سريعه )فيما عدا المشروبات الكحولية(, بجهة محافظة 

القاهرة شارع ذاكر حسين

10 - منه ا خالد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2028 

ورقم قيد 108448    محل رئيسى  عن تأجير اجهزه طبيه ) جهاز In Body ان بادي  (, بجهة محافظة القاهرة 

40 شارع محمود هاشم م السعاده

11 - ناصر عبدا عزب سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2040 

ورقم قيد 108449    محل رئيسى  عن التصدير والتوريدات العمومية, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 414 

شارع العروبة الدور الرضى مكتب رقم 1

12 - اسلم محمد صلح الدين الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2041 ورقم قيد 108450    محل رئيسى  عن اداره صيدليه ) مرفق برخصه مؤسسه صيدليه منصرفه من 

مديريه الشئون الصحيه بالقاهره (, بجهة محافظة القاهرة محل 29 مبني 1 بشارع السباق
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13 - احمد يحيى سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2042 

ورقم قيد 108451    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 1 ش السلم من ش الترواللى

14 - محمود سلطان عباس عيسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2043 

ورقم قيد 108452    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش د طه حسين ابراج النيل محل رقم 3 الدور 2 السوق 

التجارى

15 - انجي محمد لبيب مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2044 

ورقم قيد 108453    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ) مرفق بشهاده من وزاره التجاره والصناعه الهيئه العامه 

للرقابه على الصادرات والواردات الداره المركزيه للتسجيلت التجاريه (, بجهة محافظة القاهرة f 39 بالمركز 

التجاري ميراج مول التجمع الول - مكتب بالدور الول

16 - محمد عطيه سالم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2048 ورقم 

قيد 108454    محل رئيسى  عن بيع طيور و دواجن, بجهة محافظة القاهرة 29 السمرات النرجس - محل رقم 

3

17 - احمد طه غلب محسب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2053 

ورقم قيد 108455    محل رئيسى  عن بيع الدوات واللت والمستلزمات الطبيه فيما عدا الدوية, بجهة محافظة 

القاهرة 6أ شارع المريس

18 - عبير صادق محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2055 

ورقم قيد 108456    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 3 عمر لطفى

19 - جمال محمود على موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2057 

ورقم قيد 108457    محل رئيسى  عن بيع عصائر, بجهة محافظة القاهرة محل بمول مركز العالمي 3 التجمع 

الخامس

20 - سالى فكرى سيدهم اسحاق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2066 

ورقم قيد 108458    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 100 ش الميرغنى مصر الجديده مكتب m4 الدور الرابع

21 - شريف كمال صبرى غبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2100 ورقم قيد 108460    محل رئيسى  عن ورشه تخريز بلستيك, بجهة محافظة القاهرة ش مدرسه السفير 

من ش المنياوي من التروللي

22 - ازياء عامر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2101 ورقم قيد 

108461    محل رئيسى  عن ترزي رجالي, بجهة محافظة القاهرة 2ش القاضي الفاضل من صبري ابوعلم

23 - محمد عبدا على الملط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2105 

ورقم قيد 108462    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القاهرة 27 ش حسن عمران ش ثلجه 

الزهراء

24 - محمد عبدا محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2113 

ورقم قيد 108463    محل رئيسى  عن اصلح الجهزه المنزليه والمعدات المنزليه ومعدات الحدائق, بجهة 

محافظة القاهرة 8ش احمد الخشاب عزبه العرب
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25 - مؤسسة عبدالعزيز لتجارة الحلوي الجافه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 2116 ورقم قيد 108464    محل رئيسى  عن بيع حلوي جافه, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع سليمان باشا 

الخادم

26 - ساره عمر عبدالعزيز عمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2122 

ورقم قيد 108465    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

القاهرة 13 شارع خالد بن الوليد

27 - امام خالد سعيد عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2131 

ورقم قيد 108466    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة القاهرة 37 ش العروبه مدينه الزهراء

28 - علءالدين احمد عبدالهادى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2132 ورقم قيد 108467    محل رئيسى  عن بيع ملبس الجاهزة)دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 74 

شارع معزالدوله  اول مدينة نصر بلوك 62 قطعه 71 م6 - محل

29 - قذافى شحاته بكر شحاته تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2133 ورقم 

قيد 108468    محل رئيسى  عن بيع و تقديم المشروبات)دون الكحوليه(, بجهة محافظة القاهرة 27 شارع 

هارون الرشيد

30 - محمد كرم عبد المجيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2134 ورقم قيد 108469    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانه مصاعد وسللم كهربائيه, بجهة محافظة 

القاهرة 2ش شريف سعيد الدور الرضى

31 - ابانوب جمال توفيق يني تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2136 

ورقم قيد 108470    محل رئيسى  عن تجاره المخلفات الخاضعه لقانون البيئه, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع 

النويرى منشيه البكرى

32 - ايمان ابو الفتوح احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2138 

ورقم قيد 108471    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القاهرة محل 24 مول بانوراما دور ارضى

33 - عونى زكى غالى عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2141 

ورقم قيد 108472    محل رئيسى  عن بيع علفة ومواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع عطيه بسكالس 

من شارع ترعة الطوايلة- المرج الغربيه

34 - اشرف مصطفي حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2144 

ورقم قيد 108473    محل رئيسى  عن توريد نباتات, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع تل الحصن

35 - سيده زكريا محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2145 

ورقم قيد 108474    محل رئيسى  عن مستحضرات التجميل وادوات الزينه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 

محل 3بالعقار 8 محمد توفيق دياب م السادسه

36 - مؤسسة البدوى لتجارة المواد الغذائيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 2151 ورقم قيد 108475    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة القاهرة 43 شارع 

الحريه

37 - محمد ابو زيد حسين ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2155 

ورقم قيد 108476    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة القاهرة 79 شارع الحريه
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38 - جورج برتونان برتو الملخ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2159 

ورقم قيد 108477    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال)فيما عدا البلى ستيشن والكمبيوتر (, بجهة محافظة 

القاهرة 4 ش ابراهيم مصطفى المدينه المنوره الدور الرضى محل

39 - صليب كامل رياض ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2160 

ورقم قيد 108478    محل رئيسى  عن تجارة اقمشه و المنسوجات بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة 4 سكة 

اللبوديه الحمزاوى الكبير

40 - ميلد نادى مكرم نعمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2168 

ورقم قيد 108479    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش السيده خديجه من حسن 

الجناينى الهجانه

41 - محب لطفى منير رياض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2169 

ورقم قيد 108480    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة شقه 2 بالعقار الكائن 1 ش 

الفاروق بال متفرع من ش الورشه

42 - هشام طه طه احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2171 ورقم قيد 

108481    محل رئيسى  عن فطاطرى بيتزا, بجهة محافظة القاهرة 16 محل بمول براديس 1 الرباط الثالث 

الشروق

43 - محمد عبدالنبى زكى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2174 ورقم قيد 108482    محل رئيسى  عن فطاطرى بيتزا, بجهة محافظة القاهرة 27 عمارات مركز المدينه 

محل 1 مول الحمد ش السنترال

44 - السيد عطيه السيد علي فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2176 

ورقم قيد 108483    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 21 ش احمد حماد

45 - طه طه مصطفى الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2178 ورقم 

قيد 108485    محل رئيسى  عن توريدات و مقاولت عموميه و تركيب رخام ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 35عمارات امتداد المل

46 - امير عطيه زكى الياس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2179 ورقم 

قيد 108486    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة محل 2 بالرضى 21 ش كامل 

صدقى الفجاله

47 - وليد عصام عجوبه قطب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 108487    محل رئيسى  عن تركيب مصاعد, بجهة محافظة القاهرة مساكن القاهرة 2 ج م 2 ش 3

48 - سيد عبدالفتاح عبدالمجيد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2183 ورقم قيد 108488    محل رئيسى  عن مقاولت والتوريدات العمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

والدعاية والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة شارع يوسف امام

49 - ايمان ناجى لطفى حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2219 

ورقم قيد 108489    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 26 ناصيه 6 اكتوبر المعصره

50 - امير فرح جرجس فرح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2234 

ورقم قيد 108490    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة ش فريد شوقى عزبه النخل

Page 5 of 123 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

51 - ياسر طاهر محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2239 ورقم 

قيد 108491    محل رئيسى  عن صيانة واصلح المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة القاهرة شارع مهمشه

52 - ياسمين احمد نمر الدمياطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2240 

ورقم قيد 108492    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة بجميع انواعها ) فيماعدا الزي العسكري(, بجهة 

محافظة القاهرة مجموعه 21  الرحاب

53 - عبد الحارث للنقل والرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2241 ورقم قيد 108493    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت داخلى ) بعد استخراج التراخيص اللزمة (, 

بجهة محافظة القاهرة 8عزبه الهجانه ش7

54 - مى زين العابدين عامر يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2251 ورقم قيد 108494    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة عماره 23 مساكن ضباط الماظه - 

محل رقم 1

55 - نورهان سامى محمد محمد حيدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2257 ورقم قيد 108495    محل رئيسى  عن اتيليه ملبس حريمى, بجهة محافظة القاهرة شارع حسن الشريف 

غرفة بالشقة

56 - مروان عمر احمد على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2261 ورقم قيد 108496    محل رئيسى  عن مقاولت و)  توريدات عموميه فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ( و استيراد و تصدير و تخليص جمركى, بجهة محافظة القاهرة شقة 1 

بالدور الول ق 44 حى 5 منطقة 6 - بجوار مدرسة اخناتون

57 - سعيد حسن امام ابو سقايه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2278 

ورقم قيد 108497    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 86 شارع عباس العقاد ق 8 ب45 م 6 م غرفه بالشقه

58 - احمد مصطفي عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2285 ورقم قيد 108498    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 30 ش عطفه 

خاتون من ش محمد فريد

59 - مصطفى محمد عبدالعزيز عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 2286 ورقم قيد 108499    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم, بجهة محافظة القاهرة ميدان السيده عائشه

60 - ايمن عبدالحليم سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2289 ورقم قيد 108500    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 5393 الحى الرابع 

الهضبه الوسطى - المقطم

61 - بيشوي ماجد ناجح شهدي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2290 

ورقم قيد 108501    محل رئيسى  عن تجاره القمشه, بجهة محافظة القاهرة 96ش محمد كمال تقسيم عمر بن 

الخطاب

62 - احمد محمد جوده ظايط تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2294 ورقم 

قيد 108502    محل رئيسى  عن اكسسوارات موبايل و خدمات المحمول, بجهة محافظة القاهرة بلوك 16 مدخل 

4مساكن المظلوم الجديده
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63 - ايهاب خالد ابو عيد صدقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2296 

ورقم قيد 108503    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العمالة(, بجهة محافظة القاهرة 53 ش التروللى

64 - ياسر محمد مرسي محمد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2301 ورقم قيد 108504    محل رئيسى  عن تجاره المصوغات, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع محمد عبد 

العاطي استصلح الراضي

65 - محمود السعيد محمد ابو ديغم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2306 

ورقم قيد 108505    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع عبدالعزيز همام من 

شارع 9 ح المعادى

66 - محمد بسيوني محمد راجح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2308 

ورقم قيد 108506    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع العروس

67 - احمد يحيى السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2311 ورقم 

قيد 108507    محل رئيسى  عن محل ايشاربات محجبات, بجهة محافظة القاهرة 3 ش بطرس غالى

68 - ماريان موريس صادق تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2312 ورقم قيد 108508    محل رئيسى  عن بيع  ملبس واحذيه  وملحقاتها )فيما عدا الملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة القاهرة 83 شارع الحجاز

69 - جمال عبدالجواد محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2317 ورقم قيد 108509    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة القاهرة ب 4 بلوك مساكن رولن

70 - محمد فتحى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2319 ورقم 

قيد 108510    محل رئيسى  عن بيع طيور حيه, بجهة محافظة القاهرة ع 4 محل 1 مساكن رولن قسم المقطم

71 - مصطفى عبدالحميد السيد الرملوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2329 ورقم قيد 108513    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع عباس الزيات من شارع 

حسنى

72 - منه ا مصطفي فوزي بدر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2330 ورقم قيد 108514    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة 1 حاره احمد زهني من 

شارع احمد عصمت

73 - سميه محمد فهمى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2336 

ورقم قيد 108515    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 28ش الخضرى

74 - عبدالرحمن مصطفى عمرو عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 2341 ورقم قيد 108516    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 95 شارع 

طومانباى

75 - جانيت نصحي نجيب شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2343 

ورقم قيد 108517    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة القاهرة 7420 ش 33 الحي السادس المقطم
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76 - عبدا جمعه عبدا نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2352 

ورقم قيد 108518    محل رئيسى  عن مطعم فول, بجهة محافظة القاهرة 97 ش محمد فريد محل 2 بالرضي

77 - صيدلية الدكتورة رحاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2369 

ورقم قيد 108519    محل رئيسى  عن صيدليه ) مرفق برخصه مؤسسه صيدليه منصرفه من مديريه الشئون 

الصحيه بالقاهره (, بجهة محافظة القاهرة 58 ش الشركات الميريه

78 - طلعت موسى فكري حنا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2372 

ورقم قيد 108520    محل رئيسى  عن تصنيع البلستيك وحبيبات البلستيك )مرفق شهادة من غرفة الصناعات 

الكيماوية(, بجهة محافظة القاهرة شارع ترعة الجبل - حوض جلل

79 - احمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2381 ورقم قيد 108521    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة القاهرة ق 101 م ورش 

حرفيه بالمنطقه الصناعيه القطاميه

80 - ديبس جريس لبيب سناده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2385 

ورقم قيد 108522    محل رئيسى  عن مكتب توريد قطع غيار معدات وصيانتها ) فيما عدا مجالت الطباعه 

ومجالت الكمبيوتر (, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع محمد عمر من شارع طه حسين النزهه الجديدة

81 - على احمد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2386 ورقم 

قيد 108523    محل رئيسى  عن صيانه وإصلح وشحن البطاريات والمركبات, بجهة محافظة القاهرة 9 164 أ 

عمارات صقر قريش

82 - هيام حمدى يوسف محمد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2391 ورقم قيد 108524    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جملة, بجهة محافظة القاهرة 28 ش الشهيد جاد 

كامل

83 - سيد محمد بكرى محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2408 

ورقم قيد 108525    محل رئيسى  عن بيع اثاث مكتبى و تجارة انواع الخرده و المخلفات و خدمات النظافه و 

تدورها و توريدات عموميه و المزدات و المنقاصات و تجارة الجهزه اللكترونيه و الكهربائيه ) فيماعدا توريد 

العماله (, بجهة محافظة القاهرة شارع مسجد الرفاعى - شقة بالرضى -

84 - عمرو محمد فوزى عبدا شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2410 ورقم قيد 108526    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع سلوى حجازى من 

جسر السويس

85 - ابوالقاسم كمال مفتاح عيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2411 

ورقم قيد 108527    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع استانلس وتوريدات عموميه ) مرفق شهاده من غرفه 

الصناعات الهندسيه (, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 6 امام مسجد عباس كفر ابو صير تقسيم العسال - ورشه-

86 - بروتين جمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2415 ورقم قيد 

108528    محل رئيسى  عن تجارة لحوم مجمده, بجهة محافظة القاهرة 2 ش القدس الشريف العشرين

87 - احمد محمود ابراهيم عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2425 ورقم قيد 108529    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعاية والعلن وتوريد العمالة(, بجهة محافظة القاهرة 3ش محمد حسن الصياد كفر العلو
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88 - محمد حسين محمد عبد القوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2431 ورقم قيد 108530    محل رئيسى  عن  نجارة, بجهة محافظة القاهرة ش طنطا من ش مصطفى الشريف

89 - نورا عادل زكريا عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2434 

ورقم قيد 108531    محل رئيسى  عن بيع وشراء واطارات السيارات والبطاريات, بجهة محافظة القاهرة محل 

رقم 1عمارة  26 التعاونيات امتداد مصطفى النحاس

90 - ماجده امام محمد عبود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2436 ورقم 

قيد 108532    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 191 ش الجيش

91 - رمضان رمضان عبدالتواب عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 2437 ورقم قيد 108533    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و) توريدات عموميه فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 3 عبدالرحمن الجولى متفرع من امين 

وهبه

92 - اشرف عبدالجابر يوسف سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2439 ورقم قيد 108534    محل رئيسى  عن بيع موبليا مستعمله, بجهة محافظة القاهرة 25 ش عبدالبارى 

عزبه شلبى

93 - فادى اميل فهمى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2444 

ورقم قيد 108535    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العمالة ومواد 

الدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 24ش مصطفى رياض الوحدة 1 شقه 2

94 - ايهاب فارس زكى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2452 

ورقم قيد 108536    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 121 س شبرا ممر الراعى الصالح البمنى الدارى مكتب 12

95 - كريم على حماده على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2461 ورقم 

قيد 108537    محل رئيسى  عن تجاره كماليات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 6 ش البورصه محل رقم 17 

بالدور الثاتى بعد الرضى

96 - شروق سعيد فوزى توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2465 

ورقم قيد 108538    محل رئيسى  عن تجاره مواد بناء, بجهة محافظة القاهرة 4 وحده اداريه بالدور 12 ع 4 ش 
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97 - عيد ابراهيم عياد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2467 

ورقم قيد 108539    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 4ش السيده زينب عزبه الهجانه

98 - ايمن يونس رفاعى احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2469 

ورقم قيد 108540    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 14ش المختار من ش النصر/

المعادى

99 - سناء شهدى فؤاد سمعان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2476 

ورقم قيد 108541    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته  ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع المنى العقاد
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100 - مى السيد السيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2490 

ورقم قيد 108542    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة القاهرة عماره 4 ب منخفض التكاليف 

الطوب الراملى الحى العاشر

101 - زكريا محمود امام ناجى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2491 

ورقم قيد 108543    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة 18ش محمد فريد

102 - اسلم محمد شبل محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2492 ورقم 

قيد 108544    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة القاهرة شارع نبيل الوقاد م ناصر

103 - اسلم ابوالعل محمد حسن الثور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2503 ورقم قيد 108545    محل رئيسى  عن ورشة ردياتير, بجهة محافظة القاهرة ق 11 بلوك 2 نموزج ت 

خلف مدرسة مودرن سكول الدواجن

104 - احمد حلمى احمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2505 

ورقم قيد 108546    محل رئيسى  عن استيراد والتصدير, بجهة محافظة القاهرة 3 ش نعيم رزق الميريه

105 - عوض معوض السيد معوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2511 ورقم قيد 108547    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 18 ش عبدالمنصف

106 - كريم عزالدين محمد السيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2521 ورقم قيد 108548    محل رئيسى  عن مقله وبن قطاعي, بجهة محافظة القاهرة 2 حاره الدود

107 - عواطف عبدربه سليمان يوسف تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2522 ورقم قيد 108549    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل ) ج م ع (, بجهة محافظة القاهرة 9 حاره 

عبد الدايم الحافظيه

108 - محمد ابراهيم عبدالله عبدالراضي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2523 ورقم قيد 108550    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة القاهرة 62 ش الحرية

109 - ابانوب مجدى بولس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2524 ورقم قيد 108551    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد الخشاب, بجهة محافظة القاهرة محل بالرضى 

206 ش التروللى

110 - ماجد محمد سيد مراد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2525 

ورقم قيد 108552    محل رئيسى  عن ورشه ملبس و تجاره اقمشه ) مرفق بشهاده من غرفه صناعه الملبس 

الجاهزه والمفروشات المنزليه (, بجهة محافظة القاهرة 1 ش ابراهيم الدسوقى العصاره

111 - عبد النبى امام عبدالرازق احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2526 ورقم قيد 108553    محل رئيسى  عن تصنيع الوانى المنزلية من اللومنيوم)مرفق شهادة من اتحاد 

الصناعات(, بجهة محافظة القاهرة 9ح حسين ابو فكرى من ش احمد الخشاب عزبه العرب

112 - حاتم عطيه عبدالرازق محمدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2527 ورقم قيد 108554    محل رئيسى  عن بيع مشروبات, بجهة محافظة القاهرة 34 أ شارع متحف المطريه 

ناصية شارع 18
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113 - مارك ملك برنابا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2528 

ورقم قيد 108555    محل رئيسى  عن غسيل سيارات وغسيل المنسوجات والمنتجات الفرائية, بجهة محافظة 

القاهرة 8852 بلوك 90 المقطم الهضبة العليا منطقة س

114 - محمود سيد درويش السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2529 

ورقم قيد 108556    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 2 عطفه شراره ش البيومى

115 - الفى نادى برزى صموئيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 2537 

ورقم قيد 108557    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الصناعات المعدنيه والمسبوكات, بجهة محافظة القاهرة 

شارع دار السلم ناحية القبة

116 - ابراهيم حسن حامد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

2538 ورقم قيد 108558    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة شقه بالثالث رقم 8مدخل ب بالعقار 516 الحى الرابع

117 - محمد عبده حسان رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2554 

ورقم قيد 108559    محل رئيسى  عن تجاره وبيع نظارات شمسيه, بجهة محافظة القاهرة 23 ش 9 المقطم

118 - مقبل منصور مسعد منصور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2560 ورقم قيد 108560    محل رئيسى  عن استيراد وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة 8 أ مساكن 

الطوب الرملى الحى العاشر

119 - محمد نصر خالد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2573 

ورقم قيد 108561    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة شارع محمد عزوز من شارع احمد زكى

120 - ميشيل رفعت حبشى سدرك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2575 ورقم قيد 108562    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع كامل 

صدقى الفجاله - محل 10

121 - جرجس رسمى نظير بدروس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2576 ورقم قيد 108563    محل رئيسى  عن مصنع اعمال خشيبه وديكور و التصنيع للغير ) مرفق شهاده من 

غرفه صناعه منتجات الخشاب والثاث (, بجهة محافظة القاهرة 1074 من ش 15 من ش التروللى

122 - عايد فخرى امين عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2578 

ورقم قيد 108564    محل رئيسى  عن توريد ادوات منزليه واجهزه منزليه ومنتجات عنايه شخصيه ولعب اطفال 

) دون الكمبيوتر والبلى ستيشن (, بجهة محافظة القاهرة 6 ش محمود عثمان من بكرى من العشرين

123 - احمد محمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2579 

ورقم قيد 108565    محل رئيسى  عن اداره المطاعم و الكافتريات, بجهة محافظة القاهرة 12 حاره الحلوجى

124 - محمود مصطفى حسين عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 2580 ورقم قيد 108566    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال ) ماعدا مجالت الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

القاهرة 8 ش احمد حلمى

125 - ياسين السيد راغب حسين ابوشوش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 2590 ورقم قيد 108567    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 6 ح شوبير من سليم الول
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126 - كوافير مدحت عشرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2592 ورقم 

قيد 108568    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة القاهرة 16 خدمات البنفسج التجمع الول

127 - محمد محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2593 

ورقم قيد 108569    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) دون اللكتروني ( ) مرفق شهاده من الهيئه العامه للرقابه 

علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 20  مجاورة 6 التجمع الول - بالدور الول - 

مكتب رقم 11

128 - حسن مجدى حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2594 

ورقم قيد 108570    محل رئيسى  عن توريدات ادوات كهربائيه وصيانه, بجهة محافظة القاهرة مول 13 الحى 

الثانى م 3 التجمع الخامس

129 - محمد احمد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2595 ورقم قيد 108571    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 152 ش طومانباي

130 - اشرف شكرى يوسف ويصا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2602 ورقم قيد 108572    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات ديكورات الحوائط وارضيات, بجهة محافظة 

القاهرة محل بالعقار 36 ش صلح الدين

131 - تهانى عبدالباسط ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2607 ورقم قيد 108573    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة 2 ش الحاج عبدالباسط 

ش المركز الجتماعى

132 - وليد محمد جمعه عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2608 ورقم قيد 108574    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ومقاولت وتوريدات عموميه)دون الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(  وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة ق 111 تقسيم عمر 

بن الخطاب

133 - محمد مصطفي رضوان عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2609 ورقم قيد 108575    محل رئيسى  عن تصنيع الثاث ) مرفق شهاده من غرفه الصناعات الخشاب 

والثاث ّ), بجهة محافظة القاهرة 10 شارع علي عبدالوهاب من شارع سند عبدالحكيم

134 - مصطفي عبدالباسط ابوالطيب عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 2611 ورقم قيد 108576    محل رئيسى  عن محل قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة ش خالد 

بن بن الوليد ش مؤسسه الزكاه

135 - منه ا سيد درويش ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2612 ورقم قيد 108577    محل رئيسى  عن ورشه اصلح  وتشطيب ملبس, بجهة محافظة القاهرة 3 

عبدالراضى متفرع من ش سيد علوان قطعه 25 ارض الحمصانى

136 - نارمين وليم رياض هارون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2614 

ورقم قيد 108578    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة 2 ش حافظ الطرابيشى

137 - محمد اسامه انور مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2616 

ورقم قيد 108579    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات )فيما عدا المشروبات الكحولية(, بجهة محافظة القاهرة 

31 عمارات بيتشو اميركان
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138 - عادل حمزه احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2617 

ورقم قيد 108580    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع عبده غريب من شارع 

البحر

139 - كرستينا اسكندر نجيب رومان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2618 ورقم قيد 108581    محل رئيسى  عن مركز تجميل وعنايه بالبشره واستشارات غذائيه )دون العمليات 

الجراحيه (, بجهة محافظة القاهرة 13 ش البدر متفرع من العبودى

140 - اشرف عبدالسلم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2619 ورقم قيد 108582    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع المهدي 

محل بالرضي

141 - هنداوى على هنداوى عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2620 ورقم قيد 108583    محل رئيسى  عن نقل بضائع ) داخل جمهوريه مصر العربيه وذلك فى حدود 

المسموح والمصرح به قانونا(, بجهة محافظة القاهرة 6 ش رفعت منشيه الصدر

142 - حسين ابراهيم مسعد شلبايه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2622 

ورقم قيد 108584    محل رئيسى  عن بيع و شراء وحدات سكنيه و اداريه مرفق شهاده من الصادرات 

والواردات 0, بجهة محافظة القاهرة 53 شارع 81

143 - احمد بيومي احمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2635 

ورقم قيد 108585    محل رئيسى  عن مكتبه وهدايا ) ماعدا تصوير المستندات ومجالت الكمبيوتر (, بجهة 

محافظة القاهرة 7 تقسيم ارض الجمعيه

144 - نبيل فايز ابراهيم جيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2638 ورقم 

قيد 108586    محل رئيسى  عن توريدات  عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 11 ش مرزوق من الترعه البولقيه

145 - بهاء محمد عبدالخالق محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2639 ورقم قيد 108587    محل رئيسى  عن تجاره ساعات, بجهة محافظة القاهرة 17 ميدان العتبه

146 - روماني كرومل عزيز عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2648 ورقم قيد 108588    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس)دون العسكريه- مرفق شهاده من غرفه الصناعات 

النسجيه(, بجهة محافظة القاهرة حاره على القمحاوي من شارع صالح الجعفري

147 - محمود عادل عبدالعزيز على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 2652 ورقم قيد 108589    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات محاجر )دون المتفجرات(, بجهة محافظة 

القاهرة 47 شارع مصر حلوان الزراعى كوتسيكا

148 - ماريا في بونجو اريجول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2659 

ورقم قيد 108590    محل رئيسى  عن نادي صحي دون العمليات الجراحيه )سونا - جاكوزى - تدليك رياضى(, 

بجهة محافظة القاهرة 43 شارع عباس العقاد

149 - محمد ماجد معوض الخولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2660 

ورقم قيد 108591    محل رئيسى  عن تسويق عقاري )دون اللكترونى( - مرفق شهاده من سجل الوسطاء 

العقاريين(, بجهة محافظة القاهرة 119 شارع عمر بن الخطاب زهراء م نصر

Page 13 of 123 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

150 - عيد ابو المكارم عيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2662 

ورقم قيد 108592    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 12ش النباس منشيه البكرى

151 - حماده محمود عفيغى معوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2665 ورقم قيد 108593    محل رئيسى  عن معرض اثاث مكتبى و)  توريدات عموميه فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة مدخل 2 بلوك 3 مساكن الوايلى الكبير 

ش بورسعيد

152 - علء هاشم علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2666 

ورقم قيد 108594    محل رئيسى  عن بيع علفه, بجهة محافظة القاهرة 29 شارع لطفي النجار

153 - احمد عادل احمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2667 

ورقم قيد 108595    محل رئيسى  عن تجاره السلك  والكابلت والدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 40 

شارع رشدي

154 - عماد وجيه لوس غالي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2668 

ورقم قيد 108596    محل رئيسى  عن ورشه نجاره  )مرفق شهاده من غرفه صناعه الخشاب والثاث(, بجهة 

محافظة القاهرة شارع جمال عبد الناصر ارض الجنينه عزبه النخل

155 - عماد خيرى عبد ا بعزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2669 

ورقم قيد 108597    محل رئيسى  عن ورشه نجاره)مرفق شهاده من غرفه صناعه الثاث والخشاب(, بجهة 

محافظة القاهرة 34 ش قطب شبل من ش المدرسه ارض الجنينه- عزبه النخل الغربيه

156 - عبدالمنعم كامل عبدالعظيم عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 2670 ورقم قيد 108598    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه, بجهة محافظة القاهرة 48 مساكن 

اسبيكو المقطم

157 - ياسر على ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2678 

ورقم قيد 108601    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة شارع حماده محمد شارع فرج الهوارى 

من شارع محمد نجيب

158 - نورهان عصام سليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2680 

ورقم قيد 108602    محل رئيسى  عن تنظيم ورود بالمناسبات, بجهة محافظة القاهرة 3 عمارات الفردوس نادى 

السكه

159 - ايمن كمال توفيق ينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2685 ورقم 

قيد 108603    محل رئيسى  عن ورشة تخريز بلستيك ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات الكيماوية (, بجهة 

محافظة القاهرة شارع سعد زخارى منشاة ناصر

160 - احمد حسين مصطفي منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2692 ورقم قيد 108604    محل رئيسى  عن رحلت ونقل عمال ) داخل جمهورية مصر العربية وفيماعدا 

توريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 10ش ابوالسعود من ش بورسعيد

161 - احمد سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2694 ورقم 

قيد 108605    محل رئيسى  عن المقاولت والتشطيبات والتوريدات )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 24 ش حسن عبد النبى
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162 - منى محمود خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2695 

ورقم قيد 108606    محل رئيسى  عن سوبر ماركت و ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة 19 ش عمر بن 

الخطاب

163 - محمد عادل حسين نصر حميده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2696 ورقم قيد 108607    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 139 شارع 

مصطفى النحاس قطعه 1 بلوك 62 المنطقة الثامنه

164 - مينا مجدى نصيف بانوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2701 

ورقم قيد 108608    محل رئيسى  عن مكتب مكافحه افات, بجهة محافظة القاهرة 58 ش صلح سالم أرض 

الجنينة

165 - محمد احمد مصطفى درويش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2702 ورقم قيد 108609    محل رئيسى  عن تحضير وتجهيز وبيع الوجبات الغذائيه الجاهزه والسندوتشات, 

بجهة محافظة القاهرة 3 محل 9 نموذج ب عمارات الشرق للتامين

166 - محمد على حماد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2703 

ورقم قيد 108610    محل رئيسى  عن تجارة عطارة, بجهة محافظة القاهرة شارع مصر حلوان الزراعى طره

167 - رباب عادل جلل ادريس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2717 

ورقم قيد 108612    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة القاهرة 4 ش علم عبدا من ش ابو الفرج

168 - مصطفي صلح عبدالوهاب رياض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2721 ورقم قيد 108613    محل رئيسى  عن تخليص جمركي, بجهة محافظة القاهرة 13ش عمر بن 

الخطاب

169 - جان جورج لبيب لوقا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2723 

ورقم قيد 108614    محل رئيسى  عن تاجبر سيارات  و )  توريدات عموميه فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة شارع محمود كامل من شارع محمد عسكر

170 - محمود شحاته عبدالمقصود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2725 ورقم قيد 108615    محل رئيسى  عن تجارة العلف ونخالة خشنة, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع سيد 

جمعه اسبيكو

171 - اميره محمد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2726 ورقم 

قيد 108616    محل رئيسى  عن توريد المأكولت الجاهزه, بجهة محافظة القاهرة عماره 17 أ ش عبد الوهاب 

خليفه شقه الدور الرابع

172 - بيشوى ظريف صابر معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2729 ورقم قيد 108617    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع السيد 

الميرغنى - بالرضي - محل 12

173 - شلقامى للدوات المكتبيه ولعب الطفال والخردوات تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 2742 ورقم قيد 108618    محل رئيسى  عن تجاره ادوات مكتبيه ولعب اطفال 

وخردوات )فيما عدا الكتب (, بجهة محافظة القاهرة 28 ش الصنادقيه

174 - شنوده رزق ملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2743 ورقم قيد 

108619    محل رئيسى  عن مكتب تاجير ساحات انتظار, بجهة محافظة القاهرة 17ش يوسف سليمان
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175 - ابراهيم محمد كامل محمد الرشيدى المغربى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 2744 ورقم قيد 108620    محل رئيسى  عن بيع منظفات و مستحضرات تجميل, بجهة محافظة 

القاهرة 35 ش عبد الحميد الديب

176 - عصام عبدالصادق عبدربه محمد المليجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 2749 ورقم قيد 108621    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة القاهرة 50 شارع حسنين هيكل

177 - ضياء رسلن عاشور مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2753 ورقم قيد 108622    محل رئيسى  عن اداره الكافيتريات والمطاعم, بجهة محافظة القاهرة ب 13م3 شقه 

10 اسكندريه

178 - اندرو حمام فارس جادالكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2754 ورقم قيد 108623    محل رئيسى  عن تجاره البواب المصفحة, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع محمود 

البدرى

179 - هويده محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2758 

ورقم قيد 108624    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة )1( شارع خطاب من شارع )105(-مكتب بالدور الول

180 - محمد رفعت سيد عبدالرافع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2759 

ورقم قيد 108625    محل رئيسى  عن انشاء المباني والتشطيبات و المقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة 

8036 الحي السابع الهضبه الوسطي المقطم

181 - ابو بكر احمد احمد عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2768 ورقم قيد 108626    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 3 درب النسيه المغربلين

182 - ناجى جمال عزيز اسحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2770 

ورقم قيد 108627    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 43 شارع طاهر حدائق شبرا

183 - روماني نعيم سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2771 ورقم قيد 108628    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة 51 شارع محمد امام

184 - ريمون عماد عدلى جونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2776 

ورقم قيد 108629    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 5 ش الخليفه الهلوى من ش الجمهوريه - عزبه النخل

185 - محمود ابراهيم محمد الكوراني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2781 ورقم قيد 108630    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه, بجهة محافظة القاهرة شارع زين العابدين 

ابو صير

186 - سيد رمضان عبدالحافظ غريب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2782 ورقم قيد 108631    محل رئيسى  عن نجاره, بجهة محافظة القاهرة ش رضا داود كفر الشرفا

187 - وليد احمد صديق احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2786 

ورقم قيد 108632    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 114 تقسيم عين شمس 

الحرفين
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188 - محمود سيد محمد عيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2793 ورقم قيد 108633    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 3 شارع الخليج 

المصرى الميرية

189 - ابانوب مجدى عدلى ناشد جورجى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2794 ورقم قيد 108634    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) دون العسكرية (, بجهة محافظة القاهرة شارع 9

190 - ايمان مبروك سيد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2795 

ورقم قيد 108635    محل رئيسى  عن تجاره المعادن, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع السلحدار ميدان روكسى

191 - مروه عبدالمقصود عبدالمحسن المغربى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2803 ورقم قيد 108636    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه ) دون الدوية (, بجهة محافظة القاهرة 

26 ابراهيم عواد

192 - خالد عادل محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2804 

ورقم قيد 108637    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 4 أ شارع احمد الرفاعى من سليم الول

193 - محمد محمود عبد الرحمن ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2805 ورقم قيد 108638    محل رئيسى  عن توريدات مواد تعبئه وتغليف اطباق فوم وبلستيكات ومعالق 

) دون القيام باعمال التعبئة والتغليف (, بجهة محافظة القاهرة 36 مساكن شرق المطبعه 1 من على رمضان الحى 

6

194 - محمود طلعت سيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2806 

ورقم قيد 108639    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا اجهزه الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه 

و العلن و توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة ح خلف السيد من شارع عمان جسر السويس

195 - ارميا ايليا مريد قلدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2810 ورقم 

قيد 108640    محل رئيسى  عن ورشة تكسير واعادة تدوير بلستيك ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات 

الكيماوية (, بجهة محافظة القاهرة شارع عباد الرحمن من حوض جلل

196 - شحاته فوزى سيداروس عبد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2813 ورقم قيد 108641    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك )تكسير واعاده تدوير البلستيك( ) مرفق شهادة 

من غرفة الصناعات  الكيماوية (, بجهة محافظة القاهرة 11 ش حوض جلل متفرع من النور والخشاب

197 - ايمان بيومى حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2819 

ورقم قيد 108642    محل رئيسى  عن تجارة ملبس )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 23 بمشروع 

الفردوس منطقة الفردوس محل رقم أ

198 - اسماء محمد رفعت عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2820 ورقم قيد 108643    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )فيما عدا الزى العسكرى( )مرفق شهاده من غرفه 

صناعه الملبس الجاهزه والمفروشات(, بجهة محافظة القاهرة 144 ش مسجد الوطنيه السد العالى

199 - شنوده عشم بولس سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2821 

ورقم قيد 108644    محل رئيسى  عن صنع الثاث )مرفق شهاده من غرفه صناعه منتجات الخشاب والثاث(, 

بجهة محافظة القاهرة 16 حوض برخالى الوسطانى 36 تقسيم شركه النصر- النزهه 2
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200 - عاطف احمد عبدالكافى عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2827 ورقم قيد 108645    محل رئيسى  عن بيع و تجارة منظفات, بجهة محافظة القاهرة محل تجارى بالعقار 

24 شارع ترعة الهوارى

201 - محمد فرغل محمد ادريس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2830 

ورقم قيد 108646    محل رئيسى  عن محل بيع حديد وبويات, بجهة محافظة القاهرة 8295 المجاوره الثامنه 

محل رقم 3 المعراج السفلى

202 - عبدالعزيز صلح امين خليفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2832 ورقم قيد 108647    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 100ش زيدان المعصره

203 - اسلم ناجى على يوسف عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2837 ورقم قيد 108648    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمببيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 15 ش محمد ابو السعود من ش فاطمه الزهراء

204 - علء عواد فوده سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2838 

ورقم قيد 108649    محل رئيسى  عن حلقه وتصفيف الشعر, بجهة محافظة القاهرة 10أ ش القدس الشريف 

تقسيم الشرطه

205 - محمود صلح الدين محمود فرح خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2840 ورقم قيد 108650    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 83 أ ش مصطفى باشا

206 - عبدالرحمن محمد مرعى ضاحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2851 ورقم قيد 108652    محل رئيسى  عن توريدات عموميه) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 17 ش الرشاد المطريه

207 - احمد محمد انور محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2852 

ورقم قيد 108653    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 6 ش احمد حبيب مدينه السعاده

208 - عمر البدري مصطفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2857 ورقم قيد 108654    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع على بن ابي 

طالب

209 - حبيبه طارق كامل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2861 

ورقم قيد 108655    محل رئيسى  عن صناعه الموبيليات ) مرفق بشهاده من غرفه صناعه منتجات الخشاب 

والثاث (, بجهة محافظة القاهرة 8 امتداد ش 143 من ش 27 قطعه 51حوض البرخلى الوسطانى

210 - يوسف ايمن صلح حجازي تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2862 

ورقم قيد 108656    محل رئيسى  عن تجاره لعب اطفال )ماعدا الكمبيوتر والبلى استيشن(, بجهة محافظة 

القاهرة 23 مربع 8131ش هيئه الميناء النزهه الجديده

211 - سيد ابراهيم سيد معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2864 

ورقم قيد 108657    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الداية والعلن 

وتوريد العمالة( ومقاولت, بجهة محافظة القاهرة 4 ش المنصورة
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212 - روفائيل قوسه روفائيل منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2868 ورقم قيد 108658    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المحاجر و الستيراد و التصدير, بجهة محافظة 

القاهرة شقه رقم 1 بالطابق الول عقار 35 ش جسر السويس

213 - مريم شاكر شكرى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2870 ورقم قيد 108659    محل رئيسى  عن محل بيع مفروشات ومنسوجات, بجهة محافظة القاهرة 8 ش 

ترعة  الطواله من ترعه التوفيقيه

214 - على جمال عبد العال احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2871 ورقم قيد 108660    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع السلم عزبه 

العرب

215 - محمود خليفه كمال موسى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2872 ورقم قيد 108661    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 12 ش سليم غطاس

216 - محمد حسام الدين محمود عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2873 ورقم قيد 108662    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعاية والعلن وتوريد العمالة(  وأعمال تبريد وتكييف والتصدير, بجهة محافظة القاهرة 5 ش الجبرتى 

متفرع من الخليفه المأمون

217 - عادل معتز عادل محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2874 ورقم 

قيد 108663    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد 

العماله(, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 3 شارع سلطان

218 - عاصم حسن عبد الباقى حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2875 ورقم قيد 108664    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والهلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 85 اسبيكو القديم

219 - احمد بيومى عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2876 

ورقم قيد 108665    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائيه والحبوب والمكسرات والتوكيلت التجاريه, بجهة 

محافظة القاهرة 368 السكان العائلى الدور الرضى التجمع الول

220 - ارميا حبيب قزمان شنوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2877 

ورقم قيد 108666    محل رئيسى  عن مكتب رش ومكافحه الحشرات ومقاومه القوارض والزواحف, بجهة 

محافظة القاهرة 10 ش المسجد الحرام ارض الشركه

221 - محمد سلم جمعه سويلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2882 

ورقم قيد 108667    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة شارع سعد زغلول م السد العالى

222 - ياسمين محمد مدبولى ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2884 ورقم قيد 108668    محل رئيسى  عن بيع و توريد اجهزه تكييف, بجهة محافظة القاهرة 9 عبيد المهنى 

من حافظ رمضان من مكرم عبيد

223 - احمد على احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2889 ورقم 

قيد 108669    محل رئيسى  عن بقاله و عطاره و علفه, بجهة محافظة القاهرة المدينه المنوره مع شارع محمد 

حجازى الرزازين الشرفا
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224 - ابانوب اشرف لويز فرنسيس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2890 ورقم قيد 108670    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة شارع عبدالمنعم الشامى

225 - ايهاب عبد السميع عبد ا جاد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2896 ورقم قيد 108671    محل رئيسى  عن بيع معادن وركازات المعادن بالجمله ) بعد استخراج 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة 44 ش ابو طالب

226 - عبدالستار صلح محمد بكري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2906 ورقم قيد 108672    محل رئيسى  عن تسويق عقاري )مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(, بجهة 

محافظة القاهرة محل11دور اول علوي بالقطعه5مركز خدمات مجاوره 5

227 - جاير محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2909 ورقم 

قيد 108673    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القاهرة 9بلوك 41 الشطر الثامن زهراء المعادي

228 - على احمد ابوعوف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2919 

ورقم قيد 108674    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل )دون الدوية(, بجهة محافظة القاهرة ش 

بورسعيد محل 137 الدور الول فوق الرضى

229 - اشرف امين امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2921 

ورقم قيد 108675    محل رئيسى  عن مصنع احذيه )مرفق شهاده من غرفه صناعه الجلود(, بجهة محافظة 

القاهرة 1 زقاق سنجر سرور

230 - عليه مصطفى على حسنين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2934 

ورقم قيد 108676    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة عاطف السادات عزبة النخل

231 - سيد عادل سيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2935 ورقم 

قيد 108677    محل رئيسى  عن بيع ملبس بالتجزئة )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 28 صقر قريش 

شيراتون

232 - عصام احمد السيد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2936 ورقم قيد 108678    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 1 بالعقار رقم 

3 بلوك 3 تقسيم امنحتب النهضه

233 - عبدا ماجد محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2937 

ورقم قيد 108679    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار الموبايل بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 77 شارع 

البستان - مدينة الهدي

234 - ابانوب بخيت حبيب عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2939 

ورقم قيد 108680    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 96 امتداد المل الوتوستراد

235 - عبدا علي محمد ابوهاشم حموده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2940 ورقم قيد 108681    محل رئيسى  عن كوافير رجالي, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 عماره رقم 25  

السمرات النسيم - المقطم
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236 - طارق سيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2941 ورقم 

قيد 108682    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 57 خرطه الجيزاوي

237 - مصطفى محمد عاشور محمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2942 ورقم قيد 108683    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار توكتوك و موتسيكلت, بجهة محافظة 

القاهرة 80 شارع محمد فوزي ترعه الجندي

238 - سالم سليمان حسن سلمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2943 

ورقم قيد 108684    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة القاهرة 2 ش على خالد من ش بور سعيد

239 - وليد محمد عيد ابو العظام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2946 

ورقم قيد 108685    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 28 شارع العشماوي

240 - احمد عادل الديب امين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2947 ورقم قيد 108686    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع المواد الغذائيه جمله, بجهة محافظة القاهرة 5ش 

زوام مرسى خليل

241 - جرجس مريد بخيت ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2948 ورقم قيد 108687    محل رئيسى  عن تجاره مخلفات ونظافه, بجهة محافظة القاهرة 1 ح جرجس مريد

242 - تامر عبد الظاهر رمضان عبد الباقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2951 ورقم قيد 108688    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال )دون الكمبيوتر والبلي استيشن (, بجهة 

محافظة القاهرة 16 ح الجامع من ح اليهود

243 - السيد حلمى شاخون محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2954 ورقم قيد 108689    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القاهرة 24 ش ناصر من ش الفتح

244 - عمرو سعد ابو الفتوح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2957 ورقم قيد 108690    محل رئيسى  عن بيع الغذيه والمشروبات والتبغ بالجمله )دون الكحوليات(, بجهة 

محافظة القاهرة 397 شارع التروللى تقسيم البرهانيه

245 - ايات سعد سعد حسن مهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2958 

ورقم قيد 108691    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه وتجارة وتوزيع وتصنيع والتعبئه لدى الغير والعشاب 

الطبيه والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل والعطور والمستحضرات المنزليه المنظفه والمطهره 

ومستحضرات العناية الشخصيه ومستلزمات الطفال )دون الدويه(, بجهة محافظة القاهرة 246 شقه 3 بالدور 

الول فيل 246  حى الياسمين التجمع الول

246 - محمد سيد خميس فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2961 

ورقم قيد 108692    محل رئيسى  عن ادارة منشات رياضيه )بعد استخراج التراخيص اللزمه لممارسه النشاط 

من قبل الجهات المختصه(, بجهة محافظة القاهرة 38 حى الملتقى العربى شيراتون المطار الدور 2 - وحده 

m08201

247 - محمد طارق حسن حسان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2962 

ورقم قيد 108693    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وهندسيه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 2 ش الحاج بدرى ش احمد سلم غرفه من شقه
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248 - شريف سامي عبد المعطي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2988 ورقم قيد 108694    محل رئيسى  عن مقاولت هندسيه وعموميه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة عماره 2 ج عمارات مدينه نصر 

الجديده ش ال عثمان شقه رقم 2

249 - يوسف جمال عبدالناصر حسن جلل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2992 ورقم قيد 108695    محل رئيسى  عن استيرد و تصدير و توريدات عموميه و بيع و شراء و 

تاجير السيارت و الموتسيكلت, بجهة محافظة القاهرة 32 شارع ابن يزيد

250 - مقار وليم شنوده جندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2993 

ورقم قيد 108696    محل رئيسى  عن ورشة تكسير بلستيك ) مرفق بشهاده من غرفه الصناعات الكيماويه (, 

بجهة محافظة القاهرة شارع المحجر متفرع من شارع الفرن منشاة ناصر

251 - مصطفى حامد الحسينى حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2998 ورقم قيد 108697    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 10ش كمال يونس

252 - بيتر فيكتور فؤاد عزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2999 

ورقم قيد 108698    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 15ش الشهيد حلمى

253 - سيد احمد محمود يوسف تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3000 

ورقم قيد 108699    محل رئيسى  عن بيع الكسوارات المنزليه, بجهة محافظة القاهرة محل 7 بالميزانين مول 

عنابه حى 3 التجمع الخامس

254 - حسام محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3001 

ورقم قيد 108700    محل رئيسى  عن معرض سيارات مستعمل, بجهة محافظة القاهرة 8 جمال الدين دويدار 

محل بالرضى

255 - عصام سيد عبد العليم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3003 ورقم قيد 108701    محل رئيسى  عن تسويق عقاري )مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(, بجهة 

محافظة القاهرة 6056 المجاوره 6مدينه المعراج شقه 6 الدور 2

256 - عادل زكرى مجلع جندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3005 

ورقم قيد 108702    محل رئيسى  عن بيع السلع المنزليه الخرى بالجمله وتجاره مستلزمات ملبس جاهزة )

دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 13 ابو الحسن

257 - احمد عبدالرحيم محمد شبيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3009 

ورقم قيد 108703    محل رئيسى  عن تفصيل بنطلون رجالي, بجهة محافظة القاهرة 1ش عبدالمحسن الوسيمي 

ممر 13

258 - حماده خلف ا محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3015 

ورقم قيد 108704    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 24 أ محمد عز العرب المبتديان

259 - عبد ا عماد الدين عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3017 ورقم قيد 108705    محل رئيسى  عن التصدير والتوكيلت التجاريه, بجهة محافظة القاهرة 61 حى 3 

شرق مج9 غرفه من فيل الشروق
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260 - عمرو مصطفى عبدالبديع عبد الستار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3018 ورقم قيد 108706    محل رئيسى  عن توريد السماد, بجهة محافظة القاهرة 38 ش عبد المعتمد 

المرج الشرقيه

261 - امير عادل عزيز امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3020 

ورقم قيد 108707    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة القاهرة 10 ش جزيرة بدران

262 - احمد فخرى احمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3021 

ورقم قيد 108708    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس الجاهزه) دون العسكريه - مرفق شهاده من غرفه صناعه 

الملبس الجاهزه والمفروشات(, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع المام مالك من جمال عبد الناصر

263 - عبدالنبى على على الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3026 

ورقم قيد 108709    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1 ش فتحى موسى ملحق بمسجد 

المدينه المنوره

264 - مؤسسه وائل عبد المالك للمقاولت والتشطيبات والديكور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 3031 ورقم قيد 108710    محل رئيسى  عن مقاولت والتشطيبات والديكور, بجهة 

محافظة القاهرة شقه رقم 1 بالدور الول بعد الرضى 3 ش على العبادى

265 - انجي ممدوح محمد احمد الزمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3033 ورقم قيد 108711    محل رئيسى  عن تجاره اللوحات التشكيليه, بجهة محافظة القاهرة وحدهA4 الدور 

الول فانتوم ميراكي مول ش صلح سالم

266 - سحر محمد عبدالغني محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3035 

ورقم قيد 108712    محل رئيسى  عن محل كشري, بجهة محافظة القاهرة 70 شارع الظاهر

267 - حماد محروس احمد ابو العيون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3039 ورقم قيد 108713    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات حريمى مقلده, بجهة محافظة القاهرة 13 ش 

الصيارف

268 - رباب عصام حامد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3042 

ورقم قيد 108714    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه ومقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 87 برج 

السراء شارع مصطفى فهمى تقاطع ادهم - محل رقم 4

269 - سامح سعيد محمود السيد داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3072 ورقم قيد 108716    محل رئيسى  عن بيع حلوه من العجين, بجهة محافظة القاهرة م 4 مساكن مشروع 

ناصر من شارع محمد عبدالوهاب

270 - عبد الرحمن حاتم عبد ربه احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3074 ورقم قيد 108717    محل رئيسى  عن توريد ادوات مكتبيه و كتابيه و تصدير ) دون تصوير المستندات 

(, بجهة محافظة القاهرة 71 شارع 9

271 - عبد ا ابو غنيمه ابو فاخره عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 3076 ورقم قيد 108718    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 9  ش امتداد عبد 

الرحمن نصر
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272 - رامي فاروق شاكر ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3077 

ورقم قيد 108719    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ) مرفق شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 221 الدور الثاني علوي مجمع البنوك مدينتي

273 - احمد ابراهيم السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3078 ورقم قيد 108720    محل رئيسى  عن خردوات ولعب اطفال, بجهة محافظة القاهرة محل رقم1 بالعقار 

623 بمشروع م نصر

274 - محمد شوقى مراد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3080 

ورقم قيد 108721    محل رئيسى  عن توريد وتركيب جيبس بورد وديكور ومقاولت, بجهة محافظة القاهرة 5 

ش احمد بلطيه

275 - محمد سعيد راشد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3081 

ورقم قيد 108722    محل رئيسى  عن مكتب شحن وخدمات لوجيستيه, بجهة محافظة القاهرة 9104 الحى 

الثامن الهضبه الوسطى المقطم

276 - عطيه عبدالحميد ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3092 ورقم قيد 108723    محل رئيسى  عن بقاله شامله, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع سامي عبدالرازق من 

شارع طرابلس من مكرم

277 - محمد سيد امين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3102 

ورقم قيد 108724    محل رئيسى  عن تنجيد افرنجى, بجهة محافظة القاهرة 18 محمد امين الكتاتنى محل رقم 1 

بالدور الرضى

278 - احمد محمد محروس محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3106 ورقم قيد 108725    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوريدات عموميه وتوكيلت تجاريه ) فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة وحده اداريه 336 دور 3 

top 90 فوق الرضى مبنى

279 - احمد محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3109 

ورقم قيد 108726    محل رئيسى  عن شحن وتوزيع داخلى, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الجبرتى

280 - مريم يوحنا رياض ابادير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3110 

ورقم قيد 108727    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 3 ش عبدا مغاورى من الربعين

281 - يوسف نادى كامل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3118 

ورقم قيد 108728    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة القاهرة عقار 10 ش 

البعثه - محل رقم 3

282 - نبيل ماركت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3122 ورقم قيد 

108729    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة القاهرة 39 ش الحسينى تقسيم فريد ذكى - حدائق حلوان 

المعصره-

283 - فاطمه محمد اسحق عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3123 ورقم قيد 108730    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العمالة (  وتوريد كيماويات ) فى حدود المسموح المصرح به قانونا وبعد استخراج التراخيص 

اللزمة (  وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 13 محمد عبدالمقصود من ش الصحه عزبه النخل
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284 - شعبان على محمد عبد الله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3124 

ورقم قيد 108731    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة محل 6 بالعقار 105 مج 5 

الحى الول م بدر

285 - تامر ابراهيم محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3126 ورقم قيد 108732    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل كافيهات ومطاعم, بجهة محافظة القاهرة 75 ش 

اسكندر مينا خلف قسم ح القبه

286 - حسين عصام حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3130 

ورقم قيد 108733    محل رئيسى  عن تسويق عقاري و توريدات عموميه  و تشطيبات و اعمال الديكور ) مرفق 

شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة القاهرة 71 شارع صابر الطويل

287 - معرض سيارات الجمل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3132 

ورقم قيد 108734    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة القاهرة شقه 2 الدور الول بلوك رقم 

73 مدخل 3 مساكن الميريه -

288 - عادل هشام احمد عزام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3133 

ورقم قيد 108735    محل رئيسى  عن بيع المنسوجات والملبوسات والحذيه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة عقار 

60 ش احمد فخرى ق 33 ب 126 م 6 - شقة 202

289 - صالح حسن صالح حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3134 

ورقم قيد 108736    محل رئيسى  عن محل زهور وهدايا, بجهة محافظة القاهرة محل 9 بالرضى 5 ميدان 

عرابى

290 - اسلم صبري زكي فرج النزلوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3137 ورقم قيد 108737    محل رئيسى  عن بيع مصوغات, بجهة محافظة القاهرة 33 شارع خيرت

291 - ولء لطفى عبدالصمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3139 ورقم قيد 108738    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد مفروشات وادوات منزليه واجهزة 

كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 23 ش 

جلل احمد

292 - زينب حميده احمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3149 

ورقم قيد 108739    محل رئيسى  عن تجاره اطارات سيارات و بطاريات, بجهة محافظة القاهرة 22 شارع 

شجره الدر محل 5 - الزمالك

293 - عصام ابراهيم عصام ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3150 ورقم قيد 108740    محل رئيسى  عن تجهيز وتوريد الوجبات الجاهزة, بجهة محافظة القاهرة 17ش 

محمد صلح

294 - مجدى محمد محمد عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3154 

ورقم قيد 108741    محل رئيسى  عن بيع زيوت, بجهة محافظة القاهرة 73 ش النصر من فايده كامل

295 - عبير محمد عبدالمنصف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3155 ورقم قيد 108742    محل رئيسى  عن كافية لتقديم المشروبات, بجهة محافظة القاهرة نهاية شارع 

التسعين بجوار نادى رويال مول وان جولد سكوير - الدور الرضي المنخفض - محل تجاري

Page 25 of 123 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

296 - شعبان راشد حسن بخيت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3158 

ورقم قيد 108743    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ) مرفق شهاده من الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة القاهرة 8 شارع سراج منير ترعه الجبل

297 - ايهاب عربى جوده ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3160 

ورقم قيد 108744    محل رئيسى  عن تجارة بن, بجهة محافظة القاهرة 45 الفواطيه

298 - دانيال مترى مسعد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3161 ورقم قيد 108745    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 65 شارع العارف بال 

متفرع من شارع الورشة الهجانه -مدينه نصر اول - شقه رقم 4

299 - حسين محمد عبد السلم قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3170 ورقم قيد 108746    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المعادن, بجهة محافظة القاهرة 16درب الرشيدى

300 - محمد صدقي محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3171 

ورقم قيد 108747    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 3 عطفه بدر من ارض شريف حجره بالدور الثاني

301 - سيد ابراهيم ابراهيم الناغى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3172 ورقم قيد 108748    محل رئيسى  عن تجارة النجف و البليكات, بجهة محافظة القاهرة 44 شارع 

هارون الرشيد

302 - محمد اسامه خالد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3183 ورقم قيد 108749    محل رئيسى  عن مكتب توريد ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة 5ش محمد 

يوسف من ش ابراهيم الجزار

303 - مصطفى احمد محمد محمد يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3185 ورقم قيد 108750    محل رئيسى  عن تجارة مواد البناء وديكور والتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة ق1

بلوك 3 تقسيم امنحتب النهضه

304 - محمود حامد حسين حامد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3187 

ورقم قيد 108751    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعاية والعلن 

وتوريد العمالة(, بجهة محافظة القاهرة 5 شارع عثمان مدينة القائد

305 - حماده ايمن احمد الدرديرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3188 

ورقم قيد 108752    محل رئيسى  عن بيع ايس كريم, بجهة محافظة القاهرة 57 ش الجاحظ الحى 7 محل 

بالرضى

306 - محمد عادل محمد عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3191 ورقم قيد 108753    محل رئيسى  عن بيع السلع المنزليه الخرى بالجمله )دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن(, بجهة محافظة القاهرة 12 ش موسى الكاظم الحى السابع

307 - محمد صلح الدين احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3199 ورقم قيد 108754    محل رئيسى  عن محل بيع قهوه تيك اواي, بجهة محافظة القاهرة 10ش احمد الليثي 

المنيل
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308 - احمد سعيد ابو دشيش احمد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3204 ورقم قيد 108755    محل رئيسى  عن تحميص وطحن القهوه, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع احمد 

رائف متفرع من الخليج المصري دير الملك

309 - مراد ابراهيم شعبان ابراهيم بكير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3210 ورقم قيد 108756    محل رئيسى  عن معرض مستلزمات طبيه )دون الدويه(, بجهة محافظة القاهرة 

21 شارع المواردي

310 - مرفت سامى عزيز قوسه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3214 

ورقم قيد 108757    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة القاهرة 5 ش عمارات امتداد رمسيس محل رقم 25

311 - كريمه رفعت حسن مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3237 

ورقم قيد 108758    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة قطعه 4 

بلوك 6 ش احمد الزمر محل رقم 6

312 - عمر محمد مندور حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3239 

ورقم قيد 108759    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة قطعه 4 بلوك 6 ش احمد 

الزمر محل رقم 2

313 - وسيم عمران الزهرى ابوليله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

3254 ورقم قيد 108760    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع شنابر, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع عبدالعزيز 

جاويش

314 - احمد حسين على سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 3262 ورقم 

قيد 108761    محل رئيسى  عن بيع العطور ومستحضرات التجميل, بجهة محافظة القاهرة 23 ش عباس العقاد

315 - على اسماعيل على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3268 

ورقم قيد 108762    محل رئيسى  عن بقاله ومواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 52 ش 306 قطعه 320 

الشطر 5 أ

316 - حسن يوسف يوسف حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3273 

ورقم قيد 108763    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 5 ش حسن السيوطى

317 - جلل احمد عبد الهادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3278 ورقم قيد 108764    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 102 عمارات صقر قريش

318 - شريف سعيد حسنين عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3287 ورقم قيد 108765    محل رئيسى  عن بيع احذيه جلديه, بجهة محافظة القاهرة 19 حاره زيت الفحامين

319 - سيد حمدى سيد حسن محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3288 ورقم قيد 108766    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة 1 احمد تيمور قسم 

الخليفه

320 - وجدى كرم عبد المرضى الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3291 ورقم قيد 108767    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة دور ارضى 1 شارع محمد عطيه من 

ش محمد كامل حسين- النزهه الجديده

Page 27 of 123 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

321 - وحيد عبدالمولى محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3295 ورقم قيد 108768    محل رئيسى  عن تجارة الجمله الخاصه بالجهزة الكهربائيه واللكترونيه ) ماعدا 

مجالت الكمبيوتر(, بجهة محافظة القاهرة شارع مسجد الحمد ركن حلوان

322 - هناء حسن ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3301 

ورقم قيد 108769    محل رئيسى  عن تجارة الحذيه )دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع 

الجمهوريه كفر الشرفا مؤسسة الزكاه

323 - شحاته حامد السيد عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3302 

ورقم قيد 108770    محل رئيسى  عن حلويات جافه, بجهة محافظة القاهرة 1ش عبد العظيم شحاته ارض 

الشركه

324 - ملك فتحى شنوده ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3304 ورقم قيد 108771    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 4 فرهود الموان أرض 

العمدة عزبة النخل الشرقية

325 - سامح ابو العل ابراهيم هلل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3310 

ورقم قيد 108772    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة القاهرة بلوك 26شارع البوسطه مدينه 

الصلب-مايو

326 - ابرام عادل حلمى حنا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3321 ورقم 

قيد 108773    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد 

العماله(, بجهة محافظة القاهرة 16 حارة المبلط

327 - هشام عبدا مصطفي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3325 

ورقم قيد 108774    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 40 م صقر قريش شيراتون المطار

328 - اندرو عادل خليل باسيلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3326 

ورقم قيد 108775    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )مرفق شهاده من سجل الوسطاء العقاريين(*, بجهة 

محافظة القاهرة 62 ش الحجاز مبيدان هليوبوليس شقه 3 دور ارضى

329 - مجدى عبدالسميع محمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3328 ورقم قيد 108776    محل رئيسى  عن تجاره الحدايد والبويات, بجهة محافظة القاهرة 93 ش ابوالفتوح 

عبدا

330 - جمال عبدالنعيم حموده سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3329 

ورقم قيد 108777    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة 62 شارع المام ابو حنيفه

331 - سهام احمد جلل بيومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3341 

ورقم قيد 108778    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه)دون العسكريه(, بجهة محافظة القاهرة ش بركه 

الحاج مؤسسه الزكاه الجمعيه الستهلكيه

332 - ساجد صلح عبدالعليم سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3347 ورقم قيد 108779    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة جسر السويس

333 - محمود سعيد عبدالحميد المناخلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3348 ورقم قيد 108780    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 406 زهراء مدينة نصر

Page 28 of 123 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

334 - محمد خيرى حمدى جلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3350 

ورقم قيد 108781    محل رئيسى  عن بيع مشروبات  بارده وساخنه, بجهة محافظة القاهرة 16 ش كورنيش 

النيل المعصره

335 - احمد مهدى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 3352 

ورقم قيد 108782    محل رئيسى  عن محل مفاتيح, بجهة محافظة القاهرة 9 ش محمود محروس ش احمد 

عرابى

336 - شريف احمد فهمى عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3353 ورقم قيد 108783    محل رئيسى  عن اطارات وبطاريات, بجهة محافظة القاهرة 16 كورنيش النيل 

المعصره

337 - صموئيل نشات صموئيل اسحق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

3358 ورقم قيد 108784    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة القاهرة محل 5 اسفل كوبري 

المطريه اتجاه الكرنك ميدان

338 - محمود اسماعيل عبدالمنصف شعله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 3370 ورقم قيد 108785    محل رئيسى  عن اداره مطاعم, بجهة محافظة القاهرة ق15ب12حي الواحه 

شقه4 بالرضي

339 - اشرف مرسي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3371 

ورقم قيد 108786    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة القاهرة 67 عمارات صقر قريش  

محل رقم 8

340 - امير فهمي توفيق حناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3381 

 sky plaza ورقم قيد 108787    محل رئيسى  عن تجاره فضه و ساعات, بجهة محافظة القاهرة بارتشن منطقه

بالمركز التجاري الرحاب 2

341 - احمد اشرف احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3387 

ورقم قيد 108788    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العمالة ( وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع انس بن مالك

342 - احمد محمد عبدالوهاب الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3389 ورقم قيد 108789    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) داخل جمهورية مصر العربية (, بجهة محافظة 

القاهرة شارع اسماعيل عبدالجواد من شارع عمر المختار م عرفات

343 - عبدالنبي عبدا عبدالنبي زيان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3391 ورقم قيد 108790    محل رئيسى  عن سوبر ماركت و البان, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 84 شارع 

الجيش مدينه الجندول

344 - على سيد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3392 

ورقم قيد 108791    محل رئيسى  عن بيع حلويات جافه, بجهة محافظة القاهرة 4ش القدس تقسيم ابو العزم 

الحلم

345 - نورا رجب هريدى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3393 

ورقم قيد 108792    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 15 ش درب السكه الحديد
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346 - محسن سيد احمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3395 ورقم قيد 108793    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة القاهرة 18ش ابو المجد عزبة بلل

347 - ياسين مصطفى مبروك كامل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3396 

ورقم قيد 108794    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توكتوك, بجهة محافظة القاهرة 2 ش دسوقى اليمان

348 - مكتب عمر محمد حسين للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3402 ورقم قيد 108795    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلى, بجهة محافظة القاهرة 15ش ابو السعود

349 - افروسينا فريد نوار حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 3403 

ورقم قيد 108796    محل رئيسى  عن توريدات لوحات كهرباء وقطع غيار كهرباء والصيانه ) دون الكمبيوتر (, 

بجهة محافظة القاهرة 5ح شكرى من ش العطار

350 - السجينى للفاكهه والخضروات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

3404 ورقم قيد 108797    محل رئيسى  عن بيع فواكه وخضروات, بجهة محافظة القاهرة 145 ش النتاج

351 - هادي ابراهيم محمد محمد خليل المزلوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 3419 ورقم قيد 108798    محل رئيسى  عن خدمه رجال اعمال )فاكس وتليفون ( ) فيما عدا 

النترنت (, بجهة محافظة القاهرة 6 ش البستان ميدان التحرير

352 - سيد محمود محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3428 

ورقم قيد 108799    محل رئيسى  عن لخدمات النقل والشحن البضائع, بجهة محافظة القاهرة 43 ش النور ش 

فايد كامل

353 - مصطفى جمال احمد عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3431 ورقم قيد 108800    محل رئيسى  عن فطائر وبيتزا, بجهة محافظة القاهرة بالسوق التجارى الرحاب 

التجمع الول-محل 232

354 - احمد على حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3432 

ورقم قيد 108801    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 53 ش ابراهيم عبدالرازق

355 - محمود محمد حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3435 

ورقم قيد 108802    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و مقاولت عامه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 15 شارع حنيفه الصادق المنيل

356 - محمود احمد عبد الوهاب سيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3439 ورقم قيد 108803    محل رئيسى  عن صيانه واصلح المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة القاهرة 

139ش محلت السلم الميريه

357 - ايمن زكريا عبد الله تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3440 ورقم 

قيد 108804    محل رئيسى  عن تجاره ملبس المستعمله, بجهة محافظة القاهرة 12 ش مستشفى الجلء للولده

358 - امل عمران محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3442 

ورقم قيد 108805    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه جمله وتجزيئه, بجهة محافظة القاهرة 4 ش على 

الجنزورى من ش عطفه جلل الميريه
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359 - محمد فريد شوقى شعراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3446 

ورقم قيد 108806    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة N11 مول كابيتال خلف محكمة القاهرة الجديدة -التجمع الخامس 

- دور 5-وحده رقم 53

360 - مها محمد حسن الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3447 

ورقم قيد 108807    محل رئيسى  عن بيع منتجات الجلود, بجهة محافظة القاهرة 106 شارع 26 يوليو الزمالك

361 - اشرف سيد طه محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3452 

ورقم قيد 108808    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة السوق الشرقى الرحاب

362 - ندا زكريا جرجس جندي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3459 

ورقم قيد 108809    محل رئيسى  عن نجاره اثاث, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع احمد مصطفى نديم

363 - عماد الدين مصطفي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3470 

ورقم قيد 108810    محل رئيسى  عن تجاره النجف, بجهة محافظة القاهرة 4 حاره الكنيسه الفرنجي محل رقم 

14 ونصف 12

364 - سيد احمد على عمران تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3471 

ورقم قيد 108811    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة القاهرة 125 م التوفيق

365 - احمد محمد بيومى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3476 

ورقم قيد 108812    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه والتوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 11 الفلكى

366 - محمد سلمه على حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3479 

ورقم قيد 108813    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 5124 المجاوره الخامسه مدينه المعراج الدور السادس بعد 

الرضي

367 - سعيد حسين عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3484 

ورقم قيد 108814    محل رئيسى  عن دباغه وصناعه الجلود مرفق بشهاده غرفه دباغه الجلود, بجهة محافظة 

القاهرة 13 عنبر 13 دى ايه مدينه الجلود الوبيكى

368 - اشرف عبدالحميد عبدالهادي شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 3489 ورقم قيد 108815    محل رئيسى  عن مصنع بلستك مرفق شهادة من اتحاد الصناعات غرفة 

الصناعات الكيماوية, بجهة محافظة القاهرة شارع البرج من شارع ترعة العناني

369 - احمد خالد نصرالدين عجور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3492 ورقم قيد 108817    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة شقه بالدور الرضى 

بالعقار 41 ش سمير الجمل الهجانه

370 - احمد عادل حنفى سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3497 ورقم 

قيد 108818    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات واكسسوارات المحمول, بجهة محافظة القاهرة وحده 165 عقار 

2 عمارات اول مايو طريق النصر
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371 - محمد احمد ابراهيم عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

3504 ورقم قيد 108819    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 7 ش شيبان

372 - ماجد ميخائيل مليك مساك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 3507 

ورقم قيد 108820    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة ش ترعه الطواله

373 - يارا عبدالنبى محمد الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3594 ورقم قيد 108821    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار السبارات, بجهة محافظة القاهرة شارع 288 

متفرع من شارع الجزائر - المعادى الجديده

374 - عيد عبد العزيز حسن عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3599 ورقم قيد 108822    محل رئيسى  عن توريد و  تركيب رخام و احجار, بجهة محافظة القاهرة 67 شارع 

المأذون بجوار السكه الحديد

375 - محمد عبدالحميد عبدالسيد السودانى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 3604 ورقم قيد 108823    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة شارع عيد 

مساك من شارع ابطال السويس

376 - شيماء رافت محمد احمد وداعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3617 ورقم قيد 108824    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القاهرة 1 ش الجامع بجوار محطه 

بنزينه توتال

377 - محمد عبد المنعم محمد المتولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3628 ورقم قيد 108825    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر )  فيما عدا اجراء العمليات الجراحيه (, بجهة 

محافظة القاهرة 23 عمارات الشركه السعوديه

378 - محمود محمد عبدالرازق محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3636 ورقم قيد 108826    محل رئيسى  عن اداره مطاعم, بجهة محافظة القاهرة 34 ش قطب الزنارى

379 - فاطمه محمد سلطان عبد ا حمزه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 3661 ورقم قيد 108827    محل رئيسى  عن توزيع المستلزمات الطبيه دون الدويه, بجهة محافظة 

القاهرة 11برج الفتح ش جمال عبد الناصر شقه1

380 - اسامه اشرف طلعت عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3664 ورقم قيد 108828    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات محاجر ) دون المتفجرات  (, بجهة محافظة 

القاهرة )114( امتداد المل بمساكن الشرطه

381 - سيمون نبيل ميخائيل فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3673 ورقم قيد 108829    محل رئيسى  عن نظافه ) دون توريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة 64ش الخليج 

المصري الميريه

382 - مجدى عبدالرحيم محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3684 ورقم قيد 108830    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضيه ) جيم رجالى (, بجهة محافظة القاهرة 19 

ش الخلفاء الراشدين ) سابقا ( رمضان الصاوى

383 - مصطفى معتز بال محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3688 ورقم قيد 108831    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مترو سيتى كمبوند متفرع 

من شارع الخمسين - زهراء المعادى
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384 - رضا فتحى عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3694 ورقم قيد 108832    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنه وباردة, بجهة محافظة القاهرة شارع الشهيد 

احمد عصمت

385 - احمد كمال محمود قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3697 

ورقم قيد 108833    محل رئيسى  عن اصلح وبيع اطارات وبطاريات السيارات, بجهة محافظة القاهرة 143 

ش خضر التونى

386 - مارفل بخيت عزيز خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3701 

ورقم قيد 108834    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه بعد التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة 131 

ش منشية التحرير

387 - احمد وليد فؤاد رمزى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3708 ورقم 

قيد 108835    محل رئيسى  عن تصنيع الزجاج ومنتجاته مرفق بشهاده من غرفه الصناعات الكيماويه, بجهة 

محافظة القاهرة 79 ش النصارى طره

388 - شريف محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3715 

ورقم قيد 108836    محل رئيسى  عن بيع زيوت, بجهة محافظة القاهرة 63 ش ابن الحكم

389 - ميسره السيد محمود الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3731 ورقم قيد 108837    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار حريمى, بجهة محافظة القاهرة 255ش شبرا

390 - مصطفى السيد ابو العطا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3743 ورقم قيد 108838    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة القاهرة 2 ش عزت على من ش 

المعاهده

391 - علء ابوزيد حسن ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3744 

ورقم قيد 108839    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه, بجهة محافظة القاهرة 43

ش السبع قاعات البحريه عماره القاضي القديمه

392 - هاني سمير سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3746 

ورقم قيد 108840    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع السيده زينب الهجانه

393 - كرم عبد الشافي محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3747 ورقم قيد 108841    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة القاهرة 12 ش حمدي مسعود الساقية

394 - عبدالرحمن شحات عجمي احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3752 ورقم قيد 108842    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الشريف من 

شارع المدينه المنوره

395 - السيد فرج محمد غريب شلبي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3755 ورقم قيد 108843    محل رئيسى  عن كافيه ) دون النترنت (, بجهة محافظة القاهرة 85 شارع 9
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396 - محمد مدحت طلعت رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3778 ورقم قيد 108844    محل رئيسى  عن انشاء وادارة المطاعم والكفيهات و) التوريدات فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة  ( والمقاولت, بجهة محافظة القاهرة 202 البنفسج 7 التجمع 

الول

397 - حسن عبدالغفار مصطفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3799 ورقم قيد 108845    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 3 ش اشرف الجندى ش 

الجمهوريه

398 - حسين ربيع محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3807 

ورقم قيد 108846    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة القاهرة 713 زهراء م نصر

399 - نادين محمد مسعد شلبايه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3808 

ورقم قيد 108847    محل رئيسى  عن بيع وشراء وحدات سكنيه واداريه) مرفق شهادة الهيئه العامة على للرقابه 

على الصادرات و الواردات الداريه المركزيه للتسجيلت التجاريه(, بجهة محافظة القاهرة 44 شارع 18 المعادي

400 - صيدليه فاطمه ابو العزم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3809 

ورقم قيد 108848    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 1 ش امتداد رمسيس

401 - حنان فاروق عواد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 3810 

ورقم قيد 108849    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع وايجار فساتين السواريه والزفاف, بجهة محافظة القاهرة 74 

ش المطريه العمومى مول الجمال الدور 2 - محل 72

402 - مصنع محمد خليل للبلستيك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

3820 ورقم قيد 108851    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك ) مرفق شهادة غرفة الصناعات الكيماويه (, بجهة 

محافظة القاهرة شارع جسر السويس

403 - انور محمد احمد السيد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3882 ورقم قيد 108852    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة محل 23 

بالدور الول 14/16 سوق التوفيقيه

404 - احمد كرم ا سليمان مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3883 ورقم قيد 108853    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 1 ش جامع السنيه من 

ش ترعه الجبل

405 - محمد جمال حسنين حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3885 

ورقم قيد 108854    محل رئيسى  عن صاله  العاب رياضيه ولياقه بدنيه, بجهة محافظة القاهرة 8 ش الوفاء من 

ش الميثاق زهراء م نصر

406 - سامح اشرف صبحى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3893 ورقم قيد 108855    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه ولياقه بدنيه, بجهة محافظة القاهرة 19 ش 

ابراهيم الرفاعى م ثامنه

407 - محمود مسعد عبدالحكيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3917 ورقم قيد 108857    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 1 درب الدره من درب الكتاب 

حاره اليهود
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408 - جمال حفظى ضاحى عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3918 ورقم قيد 108858    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين والمخبوزات الفرنجية والبقسماط, بجهة 

محافظة القاهرة مساكن العبد 1080 ب 7 م 4 شقه 2 مدينة النهضه

409 - عمرو حسين محمد ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3919 ورقم قيد 108859    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت ووجبات سريعه, بجهة محافظة القاهرة محل 40 

عقار 19 على 20 مركز خدمات التجمع الخامس - القاهره الجديده

410 - سيف الدين حازم رفقى زهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3921 ورقم قيد 108860    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات والتوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه واالعلن و توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 4 ش النادى الميرغنى - روكسى م الجديده

411 - ايمن شوقى عبد الحميد العزب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3940 ورقم قيد 108861    محل رئيسى  عن تجارة شنط, بجهة محافظة القاهرة 20علوه كوم الشيخ سلمه

412 - عصام الدين محمد عبداللطيف عاشور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 3948 ورقم قيد 108862    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة القاهرة 17 مساكن 

اطلس بلوك 17 مدخل 3 المقطم

413 - محمد عادل شعبان كامل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3949 

ورقم قيد 108863    محل رئيسى  عن كافيتريا مشروبات )دون الكحوليات( و اغذيه, بجهة محافظة القاهرة محل 

1 ش محمد حسنن هيكل

414 - ريهام محمود على خطاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3958 ورقم قيد 108864    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ولعب اطفال ) دون الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة القاهرة 36 مساكن النصر القاطميه

415 - مها عفيفي محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3960 

ورقم قيد 108865    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 5 حاره الحكيم من ش الوافديه

416 - احمد عبدارحيم طه على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3964 

ورقم قيد 108866    محل رئيسى  عن توريد ادوات سباكه, بجهة محافظة القاهرة 7 شارع عطيه شرف

417 - ايمان قاسم محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 3979 

ورقم قيد 108868    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن 

وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 1 ش مصطفى عبد الحميد ش الجمهوريه

418 - محمد سامى خميس الششتاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3984 ورقم قيد 108869    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة 128 شارع احمد عصمت

419 - مؤسسه اللفي للتجاره و التوزيع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

3986 ورقم قيد 108870    محل رئيسى  عن بيع وتجاره وتوزيع الموبيلت وصيانه قطع غيار واكسسوار 

الموبيلت, بجهة محافظة القاهرة )5( شارع محمود حسن من شارع احمد عرابى

420 - نورهان عبد الحليم حسين حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4015 ورقم قيد 108871    محل رئيسى  عن اتيليه )بيع المنسوجات و الملبوسات (, بجهة محافظة القاهرة 7ش 

بازر المرور محل 3
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421 - اشرف سيد عبد ا على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4047 

ورقم قيد 108872    محل رئيسى  عن الستيراد, بجهة محافظة القاهرة 7 ش محمد صلح من ش محمد نجيب

422 - مصطفى سعيد فؤاد اسماعيل الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 4048 ورقم قيد 108873    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة الطفاء والتوريدات الموميه, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 620 /شقه 3 م2 ب24  مساكن ايجيكو

423 - محمد حموده سيد حموده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4051 

ورقم قيد 108874    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة شارع 9

424 - احمد محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4055 

ورقم قيد 108875    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة شارع 9 سلمه الويفي

425 - يحيي محمد يس محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4057 

ورقم قيد 108876    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة 29 شارع ترعه الجبل

426 - ابانوب مجدى مرشد عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4063 ورقم قيد 108877    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة شارع اسماعيل الفلكى

427 - عويضه عادل عويضه هرمينا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4070 ورقم قيد 108878    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ماعدا توريد العماله, بجهة محافظة القاهرة ح عبده 

عطيه من ش الفرن الزرايب منشاة ناصر

428 - يارا محمد مسعد مسعد شلبايه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4087 ورقم قيد 108879    محل رئيسى  عن بيع و شراء وحدات سكنيه و اداريه مرفق شهاده الهيئه العامه 

للرقابه علي الصادرات والوارادات, بجهة محافظة القاهرة 44 شارع 18 معادى السريات دور 3 ق 2

429 - محمد عبدالحميد احمد جنيدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4088 ورقم قيد 108880    محل رئيسى  عن بيع مجمدات, بجهة محافظة القاهرة محل رقم41 عماره أ مدخل 3 

مجمع صقرقريش

430 - علء الدين حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4090 ورقم قيد 108881    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد 

الدعايه والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 6 مسعد القللى السد العالى

431 - شاهندا سمير سيد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4096 ورقم قيد 108882    محل رئيسى  عن مينى ماركت وتقديم وجبات جاهزه تيك اواى ومشروبات ساخنه 

دون الكحوليات, بجهة محافظة القاهرة 151 شارع طريق النصر م نصر

432 - بدوى السيد عبدالكريم عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4097 ورقم قيد 108883    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة 2 ش على يس

433 - علء اسامه محمد معوض سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4098 ورقم قيد 108884    محل رئيسى  عن قطع تشكيل الرخام والحجار, بجهة محافظة القاهرة 12الكويتيه 

المرحله الثالثه
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434 - ميشيل حنا بولس قلينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4104 

ورقم قيد 108885    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جمله, بجهة محافظة القاهرة 2 ابراج الزيتون

435 - سيد عادل سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4105 ورقم 

قيد 108886    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه ) تيك اواى (, بجهة محافظة القاهرة 10 ش الطاقه

436 - صيدليه د/ محمد جلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4108 

ورقم قيد 108887    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة محل 14 الدور الرضى مدينتى

437 - احمد حسين محمد على مدكور تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4109 ورقم قيد 108888    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة مساكن الشركة الكويتيه 

المرحله الثانيه

438 - هادي نبيل الفونس عزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4110 

ورقم قيد 108889    محل رئيسى  عن توريدات عموميه  ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة ش الميرغنى

439 - غاليه حمدى فرغلى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4111 

ورقم قيد 108890    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوريد مواد بتروليه بعد استخراج التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة القاهرة 8 ش حسن شهاب من هاشم اغا الشرابيه

440 - ياسر عبدالغنى عبدالوهاب نصير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4113 ورقم قيد 108891    محل رئيسى  عن مقاولت و ) توريدات عموميه فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ( والستشارات الهندسية, بجهة محافظة القاهرة شارع مهذب الدين الحكيم 

الحلميه الجديده

441 - مؤسسه سعيد للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4119 

ورقم قيد 108892    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة 70 قطب حميده عزبه الورد

442 - ميلد نصرى اندراوس منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4125 ورقم قيد 108893    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة )36(  )37( شارع الشهيد فكرى 

متفرع من شارع مهمشه

443 - احمد عادل محمد عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 4127 

ورقم قيد 108894    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة بلوك 3 زهراء المدائن محل 74 ا 

الهضبى الوسطى المقطم

444 - محمد سعيد محمد ابو خضرة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4128 ورقم قيد 108895    محل رئيسى  عن أعمال نجارة )دون القيام بأعمال التصنيع(, بجهة محافظة القاهرة 

1 ش فاروق على سالم من ترعه الصلح

445 - محمود محمد صادق محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

4130 ورقم قيد 108896    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية 

والعلن وتوريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة 9ح10 ج ش جسر السويس الف مسكن
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446 - محمد ابراهيم محمد صادق حجازي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 4147 ورقم قيد 108897    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 15 حاره ازبك 

شارع الخضيري

447 - وائل نور الدين محمود عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4149 ورقم قيد 108898    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 26 عمارات التوفيقيه 

منطقه 1

448 - اسماء احمد بيومى عبد الخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4156 ورقم قيد 108899    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر و مواد الدعايه و 

العلن و توريد العماله(, بجهة محافظة القاهرة تقسيم النزهه )1( بعزبه النخل

449 - المسلمانى لمستلزمات الحلوانى والمخابز تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 4157 ورقم قيد 108900    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات الحلوانى والمخابز, بجهة محافظة القاهرة 

21 ش يوسف سليمان الفجاله

450 - حاتم محمد احمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4160 

ورقم قيد 108901    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 23  شارع جندى مالك 

من ترعه الهواري

451 - رشا عبدالمنعم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4161 

ورقم قيد 108902    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة محلت Df 21 و Df 22 بالدور 

1 بالمركز التجارى

452 - فرج عوض شنوده عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4164 

ورقم قيد 108903    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة القاهرة 197 ش الترعه البولقيه

453 - عمرو عبدالصبور عبدالحكيم عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 4165 ورقم قيد 108904    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة القاهرة شارع سلمة دسوقى

454 - وليد محمد عبدالرؤف الصاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4175 ورقم قيد 108905    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 1 درب الحمصاني حاره اليهود

455 - كوافير حنان تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4176 ورقم قيد 

108906    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة محل 4 الدور الرضى عماره 4 أ ش الجلء

456 - احمد عبد الونيس همام ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4177 ورقم قيد 108907    محل رئيسى  عن توريد وتجارة خردوات, بجهة محافظة القاهرة 35/45 شارع ابن 

الحكم الزيتون مكتب الدور السابع رقم 501

457 - طارق محمد المغاورى محمد شادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 4182 ورقم قيد 108908    محل رئيسى  عن خدمات حكوميه فقط ) في حدود المسموح و المصرح به 

قانونا(, بجهة محافظة القاهرة 81 ش محمد مقلد ناصيه ش ياسين راغب م ثامنه غرفه
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458 - اسامه مصطفى عمر حجازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4186 ورقم قيد 108909    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله ( وتجاره وتوزيع البن  ) اقامه واداره الكافتريات بجميع انواعها الثابته والمتنقله دون اقامه 

الحفلت والمؤتمرات والمعارض (  و ) تجاره وبيع اجهزة ومعدات ومستلزمات تجهيز الكافتريات دون الحفلت 

والدى جى والنترنت  والمطاعم والتوكيلت التجاريه (, بجهة محافظة القاهرة 52 ش الطيران شقه 4 الدور الثانى 

مكتب رقم 7

459 - بولس جرجس فؤاد جندي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4190 

ورقم قيد 108910    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع الشيخ علي الصعيدي

460 - ابو بكر محمد سعيد محمد رشاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4191 ورقم قيد 108911    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه و توريدات, بجهة محافظة القاهرة 57

شارع المام مالك من ش جمال عبد الناصر محل 2

461 - محمد جمال ابراهيم عبد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4194 ورقم قيد 108913    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية, بجهة محافظة القاهرة شقه 83 عمارة 6 ش 

المهندسين عمارات شباب

462 - احمد مصطفي حسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4205 ورقم قيد 108914    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون توريد الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه 

والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 24 شارع محمد مرسي المام الشافعي

463 - محمود محى زكريا عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4206 ورقم قيد 108915    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر و مواد الدعايه و 

العلن و توريد العماله (, بجهة محافظة القاهرة 17 ش سيد محمود العزازى الزاويه

464 - لمياء فتحى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4207 

ورقم قيد 108916    محل رئيسى  عن شحن طرود داخلى ) بعد استخراج التراخيص (, بجهة محافظة القاهرة 

عقار 2 ابراج النصر شارع الدكتور محمد نبوى المهندس - شقة 5

465 - مرفت ايليت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4212 ورقم قيد 

108917    محل رئيسى  عن تصميم وبيع وتوريد ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها   

والتوريدات العمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله, بجهة محافظة القاهرة 

ش الطيران

466 - سيمون ماهر كمال حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4213 

ورقم قيد 108918    محل رئيسى  عن  زجاج, بجهة محافظة القاهرة 37 شارع مصطفى باشا

467 - صالح زكريا راغب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4215 ورقم قيد 108919    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه و ) توريدات عموميه فيماعدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ( وتجاره السماك جمله, بجهة محافظة القاهرة ق 1 

بلوك 29 امتداد ايهاب عزت م/ عاشره - شقة بالرضى

468 - احمد فتحي محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4216 

ورقم قيد 108920    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ) مرفق شهادة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 

الواردات سجل الوسطاء العقاريين(, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع سيد درويش العقاد
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469 - محمود احمد مصطفى عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4217 ورقم قيد 108921    محل رئيسى  عن اداره منشات رياضيه بعد استخراج التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة القاهرة 42 ش بقطر عين شمس الشرقيه

470 - احمد عليوه احمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 4224 

ورقم قيد 108922    محل رئيسى  عن تخليص جمركى, بجهة محافظة القاهرة 16ش احمد اسماعيل

471 - عبدالمنعم عبدالعظيم عطيه بدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

4230 ورقم قيد 108923    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه وبيع لحوم, بجهة محافظة القاهرة 37 شارع 

محمود حبيب ا ق 12 بلوك 91 م تامنه
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فروع الفراد

1 - محمد احمد محمد السيد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2038 ورقم قيد   101846  محل فرعى  عن 

بيع منظفات  بجهة محافظة القاهرة محل ب بالدور الرضى بالعماره 21 زهراء مدينه نصر المرحله التانيه

2 - ياسر احمد تهامى احمد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2087 ورقم قيد   108459  محل فرعى  عن 

بيع زيوت بالجمله  بجهة محافظة القاهرة 2 ش الصفا والمروه

3 - محمد جمال محمد بحيرى  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2130 ورقم قيد   1359  محل فرعى  عن 

مطعم  بجهة محافظة القاهرة 3 صن رايز كامل خضر - حى السفارات

4 - على حسن امام بركات  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2148 ورقم قيد   44333  محل فرعى  عن بيع 

قطع غيار سيارات وتبريد  بجهة محافظة القاهرة 155 ش كورنيش النيل كفر علو امام مفكو حلوان 2

5 - حسام محمد سالم عوض  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2140 ورقم قيد   107198  محل فرعى  عن 

تجاره ملبس  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع حمدى جوده

6 - حشمت هارون راغب جاد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2177 ورقم قيد   108484  محل فرعى  

عن مكتب رحلت ونقل عمال )وذلك دون توريد العمالة وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القاهرة 2 حاره اليمان من ش بكر العطار من ش العشرين

7 - رمضان ابراهيم محمود رضا  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   2310 ورقم قيد   32446  محل فرعى  

عن أصبح/ عطارة وسوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة عقار 282 ش جمال عبد الناصر -محل-

8 - عمرو محمد عبدالحليم عوض  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   2248 ورقم قيد   93778  محل فرعى  

عن خدمات النقل والشحن  بجهة محافظة القاهرة شقة 6 بالدور الثانى بالعقار رقم 1 ش عبد العزيز فهمى

9 - احمد محمد عبداللطيف مصطفى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   2283 ورقم قيد   101479  محل 

فرعى  عن توريد مواد بناء ومقاولت  بجهة محافظة القاهرة 28 شارع حلمي حسن على الحي الثامن شقة 4 - مدينة 

نصر

10 - نور فرج امام خليل  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   2243 ورقم قيد   101639  محل فرعى  عن 

كافيه ) دون النت والمشروبات الكحوليه (  بجهة محافظة القاهرة 80 شارع مصر و السودان

11 - خالد خميس على خميس  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   2321 ورقم قيد   108511  محل فرعى  

عن مكتب لعمال المقاولت العامه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بناحية  القاهره الجديده  التجمع الول فيل 

دوبلكس بالعقار رقم 222 شارع البنفسج 9 امام الوتر واى التجمع الول

12 - رومانى عبدا جاب ا مسعد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   2322 ورقم قيد   108512  محل 

فرعى  عن اكسسوار حريمى  بجهة محافظة القاهرة 43 شارع الخرنفيش

13 - رمضان رفاعى سليمان محمد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   2377 ورقم قيد   62233  محل فرعى  

عن إضافة نشاط/ تعبئة وتغليف وفرز الفاكهة الطازجة وتجهيزها للتصدير )مرفق شهادة من غرفة الصناعات الغذائية(  

بجهة محافظة القاهرة محل رقم عنبر 9 فاكهة 12 قيراط سوق العبور )ق 1/8/32 مسلسل 332(

14 - علء عبد الفضيل مبارك ابراهيم  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   2417 ورقم قيد   70994  محل 

فرعى  عن تجارة الملبس ) دون الزى العسكرى(  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع الكائن بالعنوان 135 شارع 26 

يوليو بولق او العل - محل

15 - اسراء فتحي محمد محمد بعيس  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   2388 ورقم قيد   102082  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح / تصنيع وتوريد المشغولت اليدويه ) مرفق شهاده بالتعديل من غرفه صناعه الحرف 

اليدويه (  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 8 شارع الدكتور محمد البطروي / م نصر الدور الرضي

16 - محمد عمر عبد المعطى خليل  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   2514 ورقم قيد   88881  محل فرعى  

عن بيع مراتب ومفروشات  بجهة محافظة القاهرة 856 زهراء مدينه نصر الحى العاشر

17 - محمود طه عمران ابو السعود  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   2531 ورقم قيد   108180  محل 

فرعى  عن عطارة وسوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع توفيق البكرى من ابراهيم نوار
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18 - احمد عبدالرحيم سويفى محمد  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   2583 ورقم قيد   13629  محل فرعى  

عن اضافه نشاط/ التصنيع لدى الغير  بجهة محافظة القاهرة 20/19 مول امتداد ش ذاكر حسين قسم ثان

19 - عمرو احمد عاشور على  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   2553 ورقم قيد   69946  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / توريد المنظفات الصناعيه  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 3 ش مكرم عبيد

20 - مايكل جورج نجيب سمعان  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2634 ورقم قيد   50813  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / صيدليه بالعقار رقم 40 شارع مرقص بشاره بشبرا

21 - محمد عبدالحميد سيد حفنى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2690 ورقم قيد   104017  محل فرعى  

عن بيع الملبس الجاهزه )دون العسكريه(  بجهة محافظة القاهرة محل DA 06 المركز التجارى المفتوح - المدينتى

22 - اسراء علء محمد المصيلحى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2651 ورقم قيد   108427  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزة  بجهة محافظة القاهرة محل بدور الرضى رقم شارع 57 عباس العقاد

23 - تامر خميس السيد طلبه  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2734 ورقم قيد   17733  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / استشارات هندسيه  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع المختار المعادى الجديده الدور الرضى شطر 516

24 - ادوار جرجس بغدادى ميخائيل  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2756 ورقم قيد   18276  محل 

فرعى  عن متعهد نقل عمال  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع عبده صابر من احمد عصمت

25 - محمود ابراهيم احمد صابر فهمى  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2774 ورقم قيد   101850  محل 

فرعى  عن تجارة ملبس  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 12 ش بطرس غالى مصر الجديده - القاهره

26 - على عبد الرحمن توفيق احمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   2847 ورقم قيد   59756  محل فرعى  

عن ورشه تصنيع احذيه )مرفق شهاده من غرفه الصناعات الجلديه(  بجهة محافظة القاهرة 20 ب محل رقم 1 العقار 

رقم 20 ب - سوق السلح

27 - ناصر محمد احمد محمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   2808 ورقم قيد   83962  محل فرعى  عن 

مطعم  بجهة محافظة القاهرة 2 مدخل 1 ب 3 ش الخليفة الظافر م  السوايسة - الحى السابع

28 - ميلد نصحى كمال جندى  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   2895 ورقم قيد   96025  محل فرعى  

عن تصنيع بلستيك وحبوببات البلستيك ) مرفق شهادة من اتحاد الصناعات غرفة الصناعات الكيماوية (  بجهة 

محافظة القاهرة مصنع بشارع فيل القبيصى متفرع من ش التروللى

29 - عبدا احمد على محمد  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3008 ورقم قيد   98056  محل فرعى  عن 

توريدات ومقاولت وديكور ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (  بجهة محافظة 

القاهرة اضافه فرع بالعنوان الشقه رقم 3 بالعقار رقم 32 شارع نزيه خليفه الدور الرضي مصر الجديده القاهره

30 - مارلى فوزي فؤاد ايوب ميخائيل  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3049 ورقم قيد   102641  محل 

فرعى  عن محل ملبس  بجهة محافظة القاهرة 11 ش النجمه من ش عبد العزيز فهمى

31 - عبير صادق محمد مبروك  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3023 ورقم قيد   108456  محل فرعى  

عن ترزى حريمى  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 3 شارع عمر لطفى - المنيل

32 - عمر البدري مصطفى محمود  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3044 ورقم قيد   108654  محل 

فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة 13 ش خالد بن الوليد

33 - يوسف نادر اديب معوض  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   3096 ورقم قيد   13494  محل فرعى  

عن التشييد و البناء و اعمال الديكور و الستيراد و التصدير  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 72 ش 

العروبه صلح سالم -مصر الجديده- القاهره

34 - احمد محمد عبدالوهاب احمد فرج  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   3116 ورقم قيد   97120  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط / بيع وتجاره الملبس الداخليه الجاهزه ) دون الملبس العسكريه (  بجهة محافظة القاهرة 6 

عمارات اول مايو محل 14 مدينه نصر اول

35 - علء طه يسين محمود  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   3231 ورقم قيد   13360  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / تصنيع مواد لصقه ) مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه (  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع 

بالعنوان / القطعه رقم 177 المنطقه الصناعيه 250فدان -شرق الروبيكي - مدينه بدر- محافظه القاهره
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36 - اكرم اديب خلة سيحه  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   3178 ورقم قيد   79932  محل فرعى  عن 

توريدات دش واكسسوارات موبايل ودش  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الول علوي عقار 14 مربع 1310 ش 

مصر الطيران

37 - محمود احمد محمد ضوه  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   3225 ورقم قيد   84214  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط / الصيانه ومكافحه الحشرات  بجهة محافظة القاهرة 45 شارع د/ أحمد زكي شركة كيما

38 - نادين حاتم محمد رجب محمد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   3219 ورقم قيد   103810  محل 

فرعى  عن تجاره ادوات منزليه  بجهة محافظة القاهرة 15 امتداد ولى العهد محل بالدور الرضى

39 - محمد عبد الراضى محمد محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   3271 ورقم قيد   21268  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط/بقاله شامله0  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع  محمد صالح مدينة النور

40 - مروان نبيل محمد رفعت  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   3290 ورقم قيد   91006  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / شراء وبيع وبناء وتأجير عقارات  بجهة محافظة القاهرة قطعه 27و28 المنطقه الترفيهية شمال المدينه 

-مدينة الشروق

41 - احمد فتحي محمد عطيه  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   3307 ورقم قيد   93600  محل فرعى  عن 

 m- 211 اصبح / تسويق عقارى  بجهة محافظة القاهرة ق 424 ش 90 شمالى مركز مدينه قطاع 3 التجمع 5 وحده

دور2

42 - يحيى مصطفى احمد عبد الجواد  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3923 ورقم قيد   101622  محل 

فرعى  عن الغاء نشاط / المقاولت واضافة نشاط / شحن البضائع داخل جمهورية مصر العربية  بجهة محافظة القاهرة 

60 ش جسر السويس الدور الول - شقة 3

43 - رضانى عيد عبدالحميد محمود  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   3899 ورقم قيد   108856  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع خالد بن الوليد

44 - يوسف بطرس كامل يوسف  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   4121 ورقم قيد   90052  محل فرعى  

عن اصبح / تعبئة وتغليف ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات الغذائية ( وتوريد مواد غذائية  بجهة محافظة القاهرة 

35 ش بكر العطار من ش العشرين

45 - شريف محروس احمد بخيت  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   4100 ورقم قيد   91677  محل فرعى  

عن مصنع ملبس )فيما عدا الزي العسكري( )مرفق شهادة صناعة الملبس الجاهزة والمفروشات المنزلية (  بجهة 

محافظة القاهرة 12 ش فكري حافظ

46 - احمد مختار شعبان عوض ا  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   4232 ورقم قيد   91877  محل فرعى  

عن مطحن بن  بجهة محافظة القاهرة 5086 ش الكورنيش - المعراج العلوى - زهراء المعادى
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قيود الشركات

1 - ورثه عبد النعيم و شركائها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

2674 ورقم قيد  108599    مركز عام  عن مخبز بلدي  بجهة محافظة القاهرة 51 شارع محمود سلمه من 

ارض الجنينه

2 - احمد شعراوي وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    2675 

ورقم قيد  108600    مركز عام  عن المقاولت العامه و) التوريدات العامه فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة 121ش عثمان بن عفان ميدان تريومف

3 - اكرامى امير ميخائيل وشركاه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

2704 ورقم قيد  108611    مركز عام  عن توريدات ادوات مكتبيه ومستلزمات المكاتب ) دون الكمبيوتر 

ومستلزماته (  بجهة محافظة القاهرة 6 ش الفضل الترعه البولقيه

4 - مطبعة الستاذ - عادل فوزى عبدالغنى حسن و شركاه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    2841 ورقم قيد  108651    مركز عام  عن مطبعة ) بموجب موافقة امنية رقم 

217 2022 (  و توريدات عموميه ) فيماعدا توريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت  ( وبعد استخراج التراخيص اللزمة  بجهة محافظة القاهرة 12 

عطفه الجميز

5 - هشام السيد البدوى ابراهيم وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    3490 ورقم قيد  108816    مركز عام  عن توريد ادوات منزليه  بجهة محافظة القاهرة 69 ش هشام 

لبيب الحى الثامن - مدينه نصر اول

6 - ورثة مصطفى رجائى على جاد المولى شركة  رأس مالها 6,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    3973 ورقم قيد  108867    مركز عام  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة القاهرة شارع عبدالحميد 

على ابوسمرة من شارع ابراهيم شلبي

7 - وليد السعيد محمد صالح وشركاءه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    4192 ورقم قيد  108912    مركز عام  عن صيانه واصلح جميع السيارات والتوكيلت التجاريه  

بجهة محافظة القاهرة ق ارض فضاء رقم 13 ب 35 م التاسعه
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فروع الشركات

1 - محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    2099 ورقم قيد   50755   

فرعى  عن اضافه نشاط : بيع وتوزيع المكسرات بجميع انواعها وبيع الفواكه المجففه والبن والمشروبات الباردة 

والساخنه والحلويات والبهارات  بجهة محافظة القاهرة 53 ش الخاص بمساحه 54م بصاله السفر داخل الدائرة 

الجمركية بالدور الول بجانب بوابه 7 مبنى الركاب رقم 2 مطار القاهرة

2 - أصبح  محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    2118 ورقم قيد   

50755   فرعى  عن اضافه نشاط : بيع وتوزيع المكسرات بجميع انواعها وبيع الفواكه المجففه والبن 

والمشروبات الباردة والساخنه والحلويات والبهارات  بجهة محافظة القاهرة مساحه 35 م بصالة السفر داخل 

الدائره الجمركيه باول فنجر Gبمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهره الدولى - طريق العروبه

3 - أصبح  محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    2121 ورقم قيد   

50755   فرعى  عن اضافه نشاط : بيع وتوزيع المكسرات بجميع انواعها وبيع الفواكه المجففه والبن 

والمشروبات الباردة والساخنه والحلويات والبهارات  بجهة محافظة القاهرة مساحه 9 م  داخل الدائره الجمركيه 

بجانب مصر للطيران السواق الحره بصاله السفر 1بمبنى الركاب رقم 1مطار القاهره الدولى - طريق العروبه

4 - أصبح  محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    2124 ورقم قيد   

50755   فرعى  عن اضافه نشاط : بيع وتوزيع المكسرات بجميع انواعها وبيع الفواكه المجففه والبن 

والمشروبات الباردة والساخنه والحلويات والبهارات  بجهة محافظة القاهرة مساحه 40 م اول فنجر f بصاله السفر  

داخل الدائره الجمركيه بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهره الدولى - طريق العروبه
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 محو - شطب

1 - ايمن سمير عثمان عبده عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3440 قيد فى 17-04-2007 برقم ايداع  3642 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

2 - بلل محمود بلل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   12722 قيد فى 25-12-2007 برقم ايداع  14281 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

3 - مصطفى معوض محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14082 قيد فى 30-01-2008 برقم ايداع  1324 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بسبب الوفاة

4 - جمال مصطفى ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   37296 قيد فى 17-09-2009 برقم ايداع  

13628 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

5 - رفيق شكرى عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   49152 قيد فى 15-07-2010 برقم ايداع  11938 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

6 - حاتم عبدربه احمد بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم   63013 قيد فى 21-02-2012 برقم ايداع  1403 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

7 - نهله اسماعيل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75957 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع  13249 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

8 - محمد عبد المؤمن احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   76239 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع  

13857 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

9 - غريب خليفه عباس على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   88914 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع  

3042 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

10 - ريمون رافت حنا نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   92987 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع  19534 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

11 - ايمان ممدوح مصطفى عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101311 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

9357 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

12 - احمد حمدى محمد محمد بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   102009 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

12006 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

13 - اسامه محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6503 قيد فى 27-06-2007 برقم ايداع  7083 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره

14 - جرجس اسحق سيفين سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26667 قيد فى 24-12-2008 برقم ايداع  

17039 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة0

15 - اسامة احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   36418 قيد فى 19-08-2009 برقم ايداع  12431 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

16 - رياض عبد ا جنيدي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40615 قيد فى 24-12-2009 برقم ايداع  

18197 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

17 - عبد القادر احمد محمد عطوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   55098 قيد فى 10-03-2011 برقم ايداع  

2486 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

18 - -صيدلية د  خالد عبد الباسط مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   55119 قيد فى 10-03-2011 برقم ايداع  

2523 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

19 - مؤسسة مدنى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   56008 قيد فى 11-04-2011 برقم ايداع  

3449 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

20 - حلمى جمال حلمى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   65068 قيد فى 20-05-2012 برقم ايداع  5627 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة
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21 - محمد سامى على رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   76257 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع  13886 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

22 - اسماعيل احمد عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80527 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع  1552 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

23 - اسماعيل احمد عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80527 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع  1550 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

24 - اسماعيل احمد عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80527 قيد فى 04-06-2014 برقم ايداع  8833 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

25 - احمد السعيد ابراهيم رخا  تاجر فرد سبق قيده برقم   93595 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع  21151 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

26 - جرجس سامى شحاته جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   96108 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع  

7243 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

27 - احمد فخري احمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   102592 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  14253 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

28 - بيشوي صموئيل عزيز انجلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   106039 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع  

12171 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

29 - احمد عبدالعزيز ثابت حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   108087 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع  445 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

30 - حسام محمد ابو النور كراويه  تاجر فرد سبق قيده برقم   3797 قيد فى 24-04-2007 برقم ايداع  4042 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

31 - ايهاب ابراهيم عثمان على عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   13348 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع  

477 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

32 - كوافيرربيع محمود سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23652 قيد فى 29-09-2008 برقم ايداع  

13132 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

33 - محمد فايز دهشان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32591 قيد فى 19-05-2009 برقم ايداع  7372 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

34 - احمد محمد محمود صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   32805 قيد فى 25-05-2009 برقم ايداع  7651 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

35 - يحيى احمد احمد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43318 قيد فى 25-02-2010 برقم ايداع  3241 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

36 - محمد ابراهيم محى الدين العرقان  تاجر فرد سبق قيده برقم   67120 قيد فى 09-09-2012 برقم ايداع  

9397 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

37 - سامر سمير سعيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   67640 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع  10454 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

38 - فاطمة مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71519 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

10918 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

39 - تامر شعبان محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72694 قيد فى 28-04-2013 برقم ايداع  5772 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لوفاة التاجر

40 - وائل صبحى رياض سماجيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   82336 قيد فى 31-08-2014 برقم ايداع  

12743 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو بترك التجارة
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41 - نوار محمد على محمد نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   85132 قيد فى 12-03-2015 برقم ايداع  3353 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو بترك التجارة

42 - عبدالعزيز محمود ابو الوفا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95324 قيد فى 08-03-2020 برقم ايداع  

3637 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

43 - احمد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96042 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  12638 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

44 - حسين صلح عبدالعظيم ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   101692 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

10733 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

45 - عمر محمد السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   106588 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  14323 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

46 - محمد سعد كامل عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13716 قيد فى 22-01-2008 برقم ايداع  914 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

47 - سامر السعيد زكى طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29921 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع  3814 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

48 - صيدلية د\ايهاب ابو شويكة  تاجر فرد سبق قيده برقم   50942 قيد فى 23-09-2010 برقم ايداع  

14665 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

49 - اسامه ابراهيم مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54000 قيد فى 20-01-2011 برقم ايداع  583 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

50 - احمد عبدالقادر توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55638 قيد فى 30-03-2011 برقم ايداع  3120 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

51 - حمدى صالح محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   57647 قيد فى 07-06-2011 برقم ايداع  6030 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

52 - نيرمين محمد حسن ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   84258 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع  809 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

53 - منه ا احمد ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   90939 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  

13653 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

54 - وليد رشاد عبد الجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94367 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع  1775 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

55 - احمد عمر حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   99133 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  14823 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

56 - عبدالنعيم محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8897 قيد فى 30-08-2007 برقم ايداع  9831 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

57 - هشام حسنى عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14858 قيد فى 19-02-2008 برقم ايداع  

2264 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

58 - محسن مختار على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40379 قيد فى 20-12-2009 برقم ايداع  17862 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

59 - انطوان مخلص روفائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   63542 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع  

2320 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

60 - على سعيد على نعمه ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   72322 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع  4051 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

61 - امير ميخائيل حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   76433 قيد فى 05-12-2013 برقم ايداع  14368 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه
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62 - نفين ابراهيم ايوب ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   77674 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع  

1535 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

63 - صباح السيد فتحى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   93352 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع  20474 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

64 - رغده فؤاد محمد الحنفى يوسف جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98689 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع  

13370 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

65 - ايهاب عبدالكريم احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   98906 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  

14129 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

66 - ريهام محمد فتحى ذكى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   105320 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع  

9373 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

67 - حسن فاوى سهولى داوود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3665 قيد فى 22-04-2007 برقم ايداع  3897 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

68 - سيد عبد العزيز بدر خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   9164 قيد فى 09-09-2007 برقم ايداع  10138 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

69 - صباح عبد الحليم موسى رشود  تاجر فرد سبق قيده برقم   36624 قيد فى 26-08-2009 برقم ايداع  

12722 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

70 - احمد فهمى ابراهيم مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68211 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع  11489 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

71 - مجدى مرشد عبدالمسيح جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   94268 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع  

1510 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

72 - احمد السيد مرشدى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   101536 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  

10139 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

73 - سامح محمد احمد السيد دغش  تاجر فرد سبق قيده برقم   48406 قيد فى 24-06-2010 برقم ايداع  

10842 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

74 - سامح محمد احمد السيد دغش  تاجر فرد سبق قيده برقم   48406 قيد فى 19-05-2011 برقم ايداع  

3799 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

75 - سامح محمد احمد السيد دغش  تاجر فرد سبق قيده برقم   48406 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع  

7699 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

76 - صفوت انور فرج وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   62790 قيد فى 13-02-2012 برقم ايداع  1000 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

77 - على محمود صبره زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   85051 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع  3798 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

78 - محمود سعيد عبدالحميد المناخلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   99094 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  

14649 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

79 - حسين حسن عبدالسميع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   104619 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  

6588 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

80 - سامح جميل دكرونى غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   479 قيد فى 04-02-2007 برقم ايداع  479 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لترك التجارة

81 - ايناس عبد التواب احمد محمد الكفراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32632 قيد فى 20-05-2009 برقم 

ايداع  7429 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

82 - محمد اسماعيل عبد العزيز عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   54082 قيد فى 23-01-2011 برقم 

ايداع  708 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
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83 - صيدلية د  سماح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   61125 قيد فى 02-11-2011 برقم ايداع  11924 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

84 - هانى ميشيل فرج حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   66976 قيد فى 03-09-2012 برقم ايداع  9125 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

85 - محمد الهادى محمود احمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   73238 قيد فى 22-05-2013 برقم ايداع  

7235 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

86 - محمد ايمن محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   92184 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  4038 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

87 - حسام الدين احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   107767 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع  19290 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

88 - عرفه جوده عرفه محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9842 قيد فى 30-09-2007 برقم ايداع  

10901 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

89 - اشرف محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85607 قيد فى 06-04-2015 برقم ايداع  4652 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لترك التجارة

90 - محمد يحيى وجيه احمد فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   92338 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  

17599 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

91 - احمد السيد حسين عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   96898 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع  

9635 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

92 - مينا سمير جرجس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   106065 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع  

12273 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

93 - محمد عبد التواب عبد ا عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6666 قيد فى 02-07-2007 برقم ايداع  

7268 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

94 - امين للمفروشات  تاجر فرد سبق قيده برقم   14048 قيد فى 30-01-2008 برقم ايداع  1284 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

95 - عوض صديق بركات احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25930 قيد فى 30-11-2008 برقم ايداع  

16073 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بسبب الوفاه

96 - محمد انور محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65142 قيد فى 22-05-2012 برقم ايداع  5766 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

97 - على حسنى السيد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   77473 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع  1068 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

98 - كمال مصطفى كمال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   80089 قيد فى 18-05-2014 برقم ايداع  6883 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

99 - مجدى عماد عزمى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   83782 قيد فى 03-11-2014 برقم ايداع  16029 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

100 - احمد حسن سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89105 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  3818 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

101 - على مصطفى كامل عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   106190 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع  

12702 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

102 - مها عبد الرحمن محمد عبد المعين  تاجر فرد سبق قيده برقم   63599 قيد فى 14-03-2012 برقم ايداع  

2406 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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103 - عامر احمد عبدالعظيم حسين عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69175 قيد فى 29-11-2012 برقم 

ايداع  13460 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

104 - يحى يوسف يحى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   75026 قيد فى 18-09-2013 برقم ايداع  11158 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

105 - محمود عبد الفتاح احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   98704 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع  

11531 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

106 - محمود عبد الفتاح احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   98704 قيد فى 02-11-2020 برقم ايداع  

13406 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

107 - احمد عاطف عبد الرزاق بهنسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   100272 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  

3836 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

108 - احمد عبدالوهاب محمد خير  تاجر فرد سبق قيده برقم   100360 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  

4240 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

109 - احمد محمد حسن سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10701 قيد فى 30-10-2007 برقم ايداع  11922 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

110 - مجدى عزيز محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   11252 قيد فى 13-11-2007 برقم ايداع  

12561 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

111 - سعيد حسين حسن علفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   13877 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع  

1000015 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

112 - اسامه عباس ابوالعل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   14258 قيد فى 04-02-2008 برقم ايداع  1529 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

113 - اسلم مصطفى محمد معدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24097 قيد فى 16-10-2008 برقم ايداع  

13708 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

114 - ايمان محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48923 قيد فى 08-07-2010 برقم ايداع  11618 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

115 - خالد على احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   64300 قيد فى 15-04-2012 برقم ايداع  4153 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

116 - وسيم عمران الزهرى ابو ليلة  تاجر فرد سبق قيده برقم   71957 قيد فى 28-03-2013 برقم ايداع  

2328 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو بترك التجارة

117 - اكرم اديب خلة سيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   79932 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع  5095 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو بترك التجارة

118 - مصطفى البدرى مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   85551 قيد فى 02-04-2015 برقم ايداع  

4470 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو بترك التجارة

119 - مهوش محمود محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101485 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  

9954 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

120 - عزيزه احمد العوضي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   107914 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع  

20028 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

121 - عادل سليمان زين العابدين على محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43758 قيد فى 2010-03-08 

برقم ايداع  4476 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

122 - تامر السيد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   46577 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع  8334 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

123 - محمد زغلول عارف درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   70828 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع  

1896 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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124 - سعيد كمال امين عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   82747 قيد فى 16-09-2014 برقم ايداع  

13680 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

125 - احمد السيد احمد السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88905 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع  3018 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

126 - محمد شادلي محمد عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102629 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

14421 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

127 - القماش  تاجر فرد سبق قيده برقم   5915 قيد فى 13-06-2007 برقم ايداع  6420 وفى تاريخ  

21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

128 - ماجد عيد محمد على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31782 قيد فى 27-04-2009 برقم ايداع  

6282 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

129 - هشام محمد قناوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   68363 قيد فى 23-10-2012 برقم ايداع  11750 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

130 - طارق محمد طاهر العتر  تاجر فرد سبق قيده برقم   85806 قيد فى 16-04-2015 برقم ايداع  5331 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

131 - مرفت محمود سليمان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   91942 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع  

16442 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

132 - محمد صبحى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8614 قيد فى 23-08-2007 برقم ايداع  9505 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

133 - محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   18112 قيد فى 14-05-2008 برقم ايداع  6206 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

134 - وليد حنفى محمد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41213 قيد فى 12-01-2010 برقم ايداع  404 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

135 - منير رسمى خلف ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43175 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  

20790 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو للغاء الفرع0

136 - دينا قنديل على سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56936 قيد فى 16-05-2011 برقم ايداع  3583 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

137 - منى محمود على عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   72042 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع  4510 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

138 - يوسف سمعان عدلي ورسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   85389 قيد فى 26-03-2015 برقم ايداع  

4128 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

139 - رأفت سيد فريد حمدون  تاجر فرد سبق قيده برقم   87088 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع  7373 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

140 - علياء كمال فهمى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   99859 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  2155 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

141 - ماجد مدحت موسى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105432 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع  

9809 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

142 - شنوده سمعان منصور شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   105458 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع  

9911 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

143 - ريحان لعمال المقاولت و الدهانات  تاجر فرد سبق قيده برقم   22908 قيد فى 08-09-2008 برقم 

ايداع  12186 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

144 - كريمه محمد عبد الوهاب سيد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   39579 قيد فى 22-11-2009 برقم 

ايداع  16737 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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145 - احمد فضل متولى عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   66490 قيد فى 02-08-2012 برقم ايداع  8220 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

146 - محمد امير دهيس عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   106466 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع  

13877 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

147 - بدوى السيد عبدالكريم عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   107712 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع  

19121 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

148 - جورج الكبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7618 قيد فى 29-07-2007 برقم ايداع  8346 وفى تاريخ  

26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

149 - عاطف ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   56955 قيد فى 16-05-2011 برقم ايداع  3610 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

150 - نسمه مصطفى على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63226 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع  

1818 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

151 - اكمل طلعت يونان فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم   86613 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع  9901 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

152 - اكمل طلعت يونان فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم   86613 قيد فى 18-06-2015 برقم ايداع  8992 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

153 - سيد امام السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   92319 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع  17539 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وكذلك الفرع التابعه له

154 - رشا مصطفي عبدالحي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   102732 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

14808 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

155 - محمود عبد الرازق السيد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   6185 قيد فى 20-06-2007 برقم ايداع  

6724 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

156 - مصطفى عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46953 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع  7844 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

157 - سلوى محمد حسين النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57692 قيد فى 08-06-2011 برقم ايداع  6112 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

158 - مكتب متعهد نقل عمال - عاطف عبدالعال سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83241 قيد فى 

12-11-2014 برقم ايداع  16600 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

التجارة

159 - ابراهيم بخيت مسعود بعزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   89752 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع  

10192 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

160 - محمد عرفات عويس اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   91268 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  

14608 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

161 - اصبح  احمد سلمان حسن لتجاره المنظفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   99252 قيد فى 2020-11-30 

برقم ايداع  15176 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

162 - نهال شوقى صالح ابراهيم الكابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   103947 قيد فى 17-03-2022 برقم 

ايداع  3950 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

163 - ناجى فهيم سعد مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   3283 قيد فى 15-04-2007 برقم ايداع  3470 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

164 - الشبراوى عبد البديع محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34604 قيد فى 07-07-2009 برقم 

ايداع  10073 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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165 - مكتب ابراهيم للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   79978 قيد فى 14-05-2014 برقم ايداع  6650 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

166 - يوسف فايز شفيق يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   97795 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

12150 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

167 - محمد جمال محمود بكرى الموجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101748 قيد فى 12-09-2021 برقم 

ايداع  10965 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

168 - زينب ابوهشيمه دياب سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   102647 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

14507 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بترك التجارة

169 - محمود محمد عويس القرني سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   107320 قيد فى 20-11-2022 برقم 

ايداع  17140 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - محمد خضر على على جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   105665 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   

10709 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - راشد محمود راشد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   108339 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع   1363 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - سعد صادق بباوى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم   108418 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع   1914 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - على حسن امام بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   44333 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع   5221 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,500,000.000

5 - محمود محمد عبد الجابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   101913 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع   

11596 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - عونى نصرى متى مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم   72269 قيد فى 10-04-2013 برقم ايداع   4942 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - عمرو محمد عبدالحليم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   93778 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع   109 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

8 - محمد ابراهيم حمايه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   97355 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع   10907 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - امنيه محمد على ابو الوفا تاجر فرد سبق قيده برقم   106298 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع   13183 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - رافت صابر غطاس عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم   108255 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع   

1095 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - فاطمة مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   71519 قيد فى 11-03-2013 برقم ايداع   3400 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - اشرف حسانين عبد الغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   39591 قيد فى 22-11-2009 برقم ايداع   

16752 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

13 - تامر على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   54550 قيد فى 21-02-2011 برقم ايداع   166 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

14 - نجلء على محمود معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   57673 قيد فى 09-06-2011 برقم ايداع   6078 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - عبدالمنعم عبدالكريم عبدالسلم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   92087 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع   

16829 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - عواد سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   102803 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   15066 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - تعديل السم التجارى ليصبح / رفاعى فود للستيراد والتصدير والتووكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده 

برقم   103446 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع   1922 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - هيام حمدى يوسف محمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   108524 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع   

2391 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

19 - الحسينى فتحى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   12339 قيد فى 10-12-2007 برقم ايداع   13848 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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20 - احمد عويس محمد خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم   43097 قيد فى 22-02-2010 برقم ايداع   2958 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - عادل محمود عبد ربه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   63206 قيد فى 28-02-2012 برقم ايداع   

1775 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - محمود ابوبكر حسن المزين تاجر فرد سبق قيده برقم   96497 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع   8455 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - سحر سلمه على على تاجر فرد سبق قيده برقم   99162 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع   14892 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

24 - العربى للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم   105353 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   9532 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

25 - ممدوح عوض سعيد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   16107 قيد فى 23-03-2008 برقم ايداع   

3781 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

26 - هانى جورج صليب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   59723 قيد فى 06-09-2011 برقم ايداع   9484 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

27 - صالح لتوريد المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم   69014 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع   

13136 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

28 - حجاج بسيس عويس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   79866 قيد فى 11-05-2014 برقم ايداع   6446 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - ابراهيم احمد مختار طه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   104973 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع   

8042 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

30 - حسن مجدى حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108570 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع   2594 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - حازم حسين على عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   106781 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع   

15076 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - هناء وصفى راتب لوندى تاجر فرد سبق قيده برقم   7923 قيد فى 06-08-2007 برقم ايداع   8706 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - محمود فرغل سيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   36336 قيد فى 18-08-2009 برقم ايداع   12326 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - ميلد نصحى كمال جندى تاجر فرد سبق قيده برقم   96025 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع   6925 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - محمد محمود حمدي احمد عبدالعزيز عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   104906 قيد فى 2022-06-06 

برقم ايداع   7800 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

36 - احمد حسن محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   106960 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع   15775 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - سمير كرم خله سويحه تاجر فرد سبق قيده برقم   1278 قيد فى 21-02-2007 برقم ايداع   1301 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000.000

38 - اسامه فتحى عبد العزيز يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   2829 قيد فى 28-03-2007 برقم ايداع   

2970 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

39 - وليد شكرى بشاى عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   67382 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع   

9887 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - بدر عنتر احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم   86390 قيد فى 11-06-2015 برقم ايداع   8579 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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41 - عزه عبدالعزيز عبدا ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم   101098 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع   

7434 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

42 - عاطف السيد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   103148 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع   681 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

43 - حسن محمد مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   74008 قيد فى 24-06-2013 برقم ايداع   

8824 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

44 - حسام حسن محمد عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم   107856 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع   

19761 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - على حجازى على حجازى دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم   107961 قيد فى 01-01-2023 برقم ايداع   

15 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - حمدى سيد عيد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   37641 قيد فى 05-10-2009 برقم ايداع   14103 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

47 - على عبد الرحمن توفيق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59756 قيد فى 07-09-2011 برقم ايداع   

9546 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - حبيبه طارق كامل على تاجر فرد سبق قيده برقم   108655 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   2861 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - جملت على عمران محمود عمران تاجر فرد سبق قيده برقم   100869 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   

6458 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

50 - ايمن احمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   103984 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   

4086 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - مريم شاكر شكرى عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   108659 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   

2870 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   5040 قيد فى 27-05-2007 برقم ايداع   5432 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

53 - محمد حمدى احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   58829 قيد فى 20-07-2011 برقم ايداع   7897 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

54 - حمدى محمود يوسف جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   97799 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   

12156 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - اشرف عبدالسلم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108582 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع   

2619 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - ايهاب محمد عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   42551 قيد فى 10-02-2010 برقم ايداع   

2183 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

57 - وليد سيد احمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   42763 قيد فى 15-02-2010 برقم ايداع   2512 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - محمد حسن رمضان عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم   73731 قيد فى 11-06-2013 برقم ايداع   

8232 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

59 - هانى محمد سليمان صادق تاجر فرد سبق قيده برقم   90628 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع   12706 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - اصبح / هجرس للتوريدات العمومية والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   100683 قيد فى 

26-05-2021 برقم ايداع   5604 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000,000.000
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61 - محمد هاشم محمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   104787 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   

7313 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

62 - اميل منصف موسى صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   12207 قيد فى 06-12-2007 برقم ايداع   

13695 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

63 - حسام عبدالرازق سعيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   76331 قيد فى 28-11-2013 برقم ايداع   

14064 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

64 - احمد حسن نعمه ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   83406 قيد فى 15-10-2014 برقم ايداع   14987 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - محمدين شعبان حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   92282 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع   

17425 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

66 - مصطفى عصام ابوزيد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم   57667 قيد فى 08-06-2011 برقم ايداع   

6067 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

67 - محمود عبد العزيز محمود هرون تاجر فرد سبق قيده برقم   88840 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع   

2125 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

68 - بلل احمد بيومى حديوى تاجر فرد سبق قيده برقم   49210 قيد فى 18-07-2010 برقم ايداع   12022 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

69 - احمد محمد اسماعيل محمد محمد البرى تاجر فرد سبق قيده برقم   101473 قيد فى 18-08-2021 برقم 

ايداع   9921 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - شادى محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31944 قيد فى 30-04-2009 برقم ايداع   6500 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - محمود بهجت عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   41355 قيد فى 14-01-2010 برقم ايداع   

580 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - احمد فخرى احمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   108708 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع   3021 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - مصطفى محمد احمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    43349 قيد فى 28-02-2010 برقم ايداع    

3294 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 17 أ المحور المركزى 

المبنى التجارى محل رقم 7 الدور الرضى

2 - سيد فاروق مصطفى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    97044 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

 s 12 / 10102 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح

الطابق الرابع من العقار 86 ش عباس العقاد

3 - محمد احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    101846 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    11339 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل ب بالدور الرضى بالعماره 21 

زهراء مدينه نصر المرحله التانيه

4 - جورج مكرم نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم    770 قيد فى 11-02-2007 برقم ايداع    770 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المركز الرئيسي ليصبح / غرفه داخل 

شقه بالعقار رقم 13 ش البدر

5 - محمد جمال محمد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    1359 قيد فى 22-02-2007 برقم ايداع    1388 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 صن رايز كامل خضر - حى السفارات

6 - على حسن امام بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    44333 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع    5221 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 155 ش كورنيش النيل كفر علو امام مفكو 

حلوان 2

7 - وليد محمد جمال حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    59502 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع    9139 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / محل بالعقار رقم 3 ش الميرغنى من 

ش مستجد ش التروللى

8 - ايهاب عبده عبد الملك صدفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    76027 قيد فى 18-11-2013 برقم ايداع    

13414 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 25 شارع منشيه 

البكرى شقه 3

9 - احمد محمد عبدالتواب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    96052 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    

7016 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - ق 6 بلوك 

17 م 12 حى الواحه محل رقم 2

10 - احمد محمد عبدالتواب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    96052 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

3760 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - ق6 بلوك17م 12 

حى الواحه محل رقم 2

11 - مروه سيد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    105785 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    11244 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض خارج الزمام ش اولد فكري - 

ابوزعبل - القليوبيه - ملك // ابراهيم السيد خليل محمد

12 - حسام محمد سالم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    107198 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع    

16675 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15 شارع حمدى جوده

13 - محمد سليمان السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    15470 قيد فى 05-03-2008 برقم ايداع    

3000 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 26 امتداد ش احمد 

مصطفى - النزهه الجديدة

14 - رمضان ابراهيم محمود رضا تاجر فرد سبق قيده برقم    32446 قيد فى 14-05-2009 برقم ايداع    

7161 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار 282 ش جمال عبد الناصر 

-محل-
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15 - عمرو محمد عبدالحليم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    93778 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع    

109 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 6 بالدور الثانى بالعقار رقم 1 

ش عبد العزيز فهمى

16 - احمد محمد عبداللطيف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    101479 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

9939 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 28 شارع حلمي حسن على الحي 

الثامن شقة 4 - مدينة نصر

17 - نور فرج امام خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    101639 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    10511 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 80 شارع مصر و السودان

18 - جورج نخيل عيسى ظنين تاجر فرد سبق قيده برقم    8239 قيد فى 14-08-2007 برقم ايداع    9074 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 41 أ ش شبرا 

يطل على الترعه البولقيه

19 - رمضان رفاعى سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62233 قيد فى 19-01-2012 برقم ايداع    

336 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم عنبر 9 فاكهة 12 قيراط 

سوق العبور )ق 1/8/32 مسلسل 332(

20 - علء عبد الفضيل مبارك ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    70994 قيد فى 19-02-2013 برقم ايداع    

2220 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع الكائن بالعنوان 135 

شارع 26 يوليو بولق او العل - محل

21 - فاطمة مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71519 قيد فى 11-03-2013 برقم ايداع    

3400 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان / قطعه رقم 41 كمنطقه الصناعات الصغيره الورش المنطقه الصناعيه شمال طريق العين الساخنه 

التجمع الثالث

22 - فاطمة مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    71519 قيد فى 11-03-2013 برقم ايداع    

3400 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح/ قطعه رقم 41 كمنطقه الصناعات الصغيره الورش المنطقه الصناعيه شمال طريق العين السخنه التجمع 

الثالث

23 - عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    75346 قيد فى 07-10-2013 برقم ايداع    11882 وفى تاريخ  

06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب 24 مدخل م 2 مساكن 

مشروع ناصر

24 - احمد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    96042 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    9978 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بعنوان / 19  ش 

البرج من ش الربعين منشيه السد العالى

25 - اسراء فتحي محمد محمد بعيس تاجر فرد سبق قيده برقم    102082 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

12285 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 8 شارع 

الدكتور محمد البطروي / م نصر الدور الرضي

26 - أشرف أيوب عبد الملك حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    2685 قيد فى 26-03-2007 برقم ايداع    2817 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مربع 1229 ش 

الشيخ جاد الحق على فلوريدا تاور 917 شيراتون

27 - اشرف حسانين عبد الغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39591 قيد فى 22-11-2009 برقم ايداع    

16752 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 90 ش 

شنن - السبتيه - بولق ابوالعل
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28 - محمد حماد حسنى على تاجر فرد سبق قيده برقم    63958 قيد فى 01-04-2012 برقم ايداع    3070 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 65 صديق نصار 

قسم حلوان

29 - مرزوق ثروت مساك عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    67686 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع    

10547 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل القيد رقم 27926 سجل 

غرفة بنها ليصبح فرع وعنوانه / حوض كامل الغربى - القلج ملك/سمى فتحى ناشد

30 - مرزوق ثروت مساك عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    67686 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع    

10547 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل القيد رقم 31830 سجل 

تجارى الصف ليصبح فرع وعنوانه / مركز البدرشين -مزغونه

31 - مؤمن محمود على جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    68715 قيد فى 12-11-2012 برقم ايداع    12620 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل رقم 8 سنتر الفيروز بلوك 18092 

- الحى التاسع - ملك  / امجد حسنى خير عبد الملك

32 - عونى نصرى متى مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم    72269 قيد فى 10-04-2013 برقم ايداع    4942 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 36 شارع الحريه 

حاليا 52 سابقا

33 - محمد علي عثمان الحنفي تاجر فرد سبق قيده برقم    88670 قيد فى 27-08-2015 برقم ايداع    

12052 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / 81 

ش هارون الرشيدى الدور الرابع شقة 20

34 - محمد عمر عبد المعطى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    88881 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    

2015 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 856 زهراء مدينه نصر الحى 

العاشر

35 - عمر حامد على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    98411 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    15981 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 12 طريق النصر 

محل 4

36 - احمد محمد بهاء الدين حوده البزار تاجر فرد سبق قيده برقم    100515 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع    

4848 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 23 ش 

البطراوى - برج ساره - الدور الثالث

37 - محمود طه عمران ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم    108180 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع    

775 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 شارع توفيق البكرى من ابراهيم 

نوار

38 - احمد عبدالرحيم سويفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13629 قيد فى 21-01-2008 برقم ايداع    

805 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 20/19 مول امتداد ش ذاكر حسين 

قسم ثان

39 - عادل محمود عبد ربه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    63206 قيد فى 28-02-2012 برقم ايداع    

1775 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / حي 3/4 

عماره 113 شقه بالدور الرضي التجمع الخامس

40 - عمرو احمد عاشور على تاجر فرد سبق قيده برقم    69946 قيد فى 03-01-2013 برقم ايداع    35 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 3 ش مكرم عبيد

41 - محمود ابوبكر حسن المزين تاجر فرد سبق قيده برقم    96497 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    

8455 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 1 حوض شلبى جلبى 

ناحيه المطريه - شارع المعاهده سابقا
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42 - سحر سلمه على على تاجر فرد سبق قيده برقم    99162 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    14892 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 شارع 120 منشيه السد العالى

43 - فايزه احمد بيومى الطناحى تاجر فرد سبق قيده برقم    100621 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع    

5319 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / المنطقه 

التاسعه عماره 9 شقه 4 مساكن شيراتون

44 - عبدالرحمن هشام عبدالستار ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم    104343 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

5558 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / وحده رقم 

b/b1 مشروع ارابيل التجمع الخامس

45 - حماده شعبان السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    105735 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

11055 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 13 عبدا حسين

46 - ياسر محمد مرسي محمد حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم    108504 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

2301 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / 12 

شارع ابو دواد الظاهري

47 - مايكل جورج نجيب سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    50813 قيد فى 19-09-2010 برقم ايداع    

14470 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / صيدليه 

بالعقار رقم 40 شارع مرقص بشاره بشبرا

48 - تامر خميس حسين فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم    90322 قيد فى 04-07-2019 برقم ايداع    

11753 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1ش ابن مروان

49 - عمرو سيد محمود الطوخى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    95478 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

4096 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 12 شارع 

البدراوى - شبرا

50 - عمرو كمال محمد مرسي خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    99679 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع    

1561 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 8 ب عماره رقم 1 - 

مجمع عبد المقصود

51 - محمد عبدالحميد سيد حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم    104017 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    

4322 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل DA 06 المركز التجارى 

المفتوح - المدينتى

52 - ابو سفيان رجب عبدالعزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    105209 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    

8942 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / قطعه 10 ب تقسيم القاده

53 - اسراء علء محمد المصيلحى تاجر فرد سبق قيده برقم    108427 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

1927 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بدور الرضى رقم شارع 

57 عباس العقاد

54 - تامر خميس السيد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    17733 قيد فى 06-05-2008 برقم ايداع    5746 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 شارع المختار المعادى الجديده الدور 

الرضى شطر 516

55 - مكتب رحلت ادوار جرجس بغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم    18276 قيد فى 18-05-2008 برقم 

ايداع    6406 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 شارع عبده صابر من 

احمد عصمت

56 - وليد سيد احمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    42763 قيد فى 15-02-2010 برقم ايداع    2512 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / العقار رقم 1 ش الفرن 

من ش المشروع عين شمس الغربيه
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57 - محمود نظمى محمود شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    50690 قيد فى 08-09-2010 برقم ايداع    

14260 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 77 ش 

الترولي امام سنترال المطريه

58 - طه حسين مصطفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    54665 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع    1851 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار رقم C 9 جراند سيتى - 

المرشدى القطعه 6/6 سابقا 29

59 - على محمود صبره زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    85051 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع    3142 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 14 ميدان السيده 

عائشه

60 - على محمود صبره زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    85051 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع    3142 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسي الخر الكائن بالعنوان / 14 

ميدان السيده عائشه

61 - احمد احمد سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    100235 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    3637 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / مكتب بالدور الول 

والبدروم شارع حجاز من شارع التروللي م السلم

62 - محمود ابراهيم احمد صابر فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    101850 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

11365 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 12 ش بطرس 

غالى مصر الجديده - القاهره

63 - وائل مصيلحى مهدى البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    35977 قيد فى 10-08-2009 برقم ايداع    

11829 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16 النوار من شارع رمضان 

عبدالحميد قسم الهرام - الهرم

64 - على حسن امام بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    44333 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع    5221 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 14 شارع الشيخ الشعراوى تقسيم 

اللسلكى

65 - على عبد الرحمن توفيق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59756 قيد فى 07-09-2011 برقم ايداع    

9546 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 20 ب محل رقم 1 العقار رقم 20 

ب - سوق السلح

66 - ناصر محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83962 قيد فى 06-11-2014 برقم ايداع    16277 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 مدخل 1 ب 3 ش الخليفة الظافر م  

السوايسة - الحى السابع

67 - حسن جمعة حسن عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم    86760 قيد فى 10-05-2015 برقم ايداع    

5319 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 1 ح ابراهيم البيارى

68 - محمد ايمن محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    92184 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع    17137 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /  563 ش 21 ميدان النافورة - 

المقطم - مع الغائه كفرع

69 - حسين ميزار حسين سالم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    94933 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

3096 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شارع المام على كفر 

الباشا بجوار المام على

70 - راجى محمد عادل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42704 قيد فى 14-02-2010 برقم ايداع    2429 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 77 ش عثمان بن عفان
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71 - اسلم محمود سيد احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89483 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع    

9353 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبنى ب مجمع على الدين رقم 20 

دور ارضى - المحور المركزى

72 - محمد المرسي السيد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    91474 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    

15211 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 51 ش اسماعيل من ش 

الترعه

73 - ميلد نصحى كمال جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    96025 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع    6925 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مصنع بشارع فيل القبيصى متفرع من ش 

التروللى

74 - مصطفي محمد مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    101787 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

11082 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 281 ش سليم الول

75 - احمد حسن محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    106960 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع    

15775 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 76 أ ش جمال 

عبدالناصر من ش الميثاق بجوار السلب

76 - محمد مصطفى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16474 قيد فى 01-04-2008 برقم ايداع    4232 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 20شارع 

المستشار حافظ بدوي

77 - مجدى ماهر اسكندر اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    61211 قيد فى 13-11-2011 برقم ايداع    

12045 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح / مكتب بالعقار D1-18 بالدور الول اجورا مول التجمع الخامس

78 - باخوم فكتر مترى مساك تاجر فرد سبق قيده برقم    62976 قيد فى 20-02-2012 برقم ايداع    1334 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 9 ش خيرى شقه رقم 1 بالدور 

الرضى - كوبرى القبه

79 - وليد شكرى بشاى عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    67382 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    

9887 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع الكائن /14 ش 

مدرسه حورس جسر المنوات الحوامدية

80 - وليد شكرى بشاى عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    67382 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    

9887 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء المركز الرئيسى الخر 

الكائن بالعنوان / العزيزيه - بنشاط / المقاولت

81 - عبدا احمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    98056 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع    119 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان الشقه رقم 3 بالعقار رقم 

32 شارع نزيه خليفه الدور الرضي مصر الجديده القاهره

82 - السيد محمد شحاته سليم على تاجر فرد سبق قيده برقم    101491 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

9972 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي 

ليصبح / عماره 39 ب شقه رقم 1 السويسري الحي العاشر

83 - مارلى ستور marly store تاجر فرد سبق قيده برقم    102641 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

14466 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11 ش النجمه من ش عبد 

العزيز فهمى

84 - عبير صادق محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    108456 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

2055 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 3 شارع عمر 

لطفى - المنيل
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85 - عمر البدري مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    108654 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    

2857 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13 ش خالد بن الوليد

86 - يوسف نادر اديب معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    13494 قيد فى 16-01-2008 برقم ايداع    637 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان 72 ش العروبه 

صلح سالم -مصر الجديده- القاهره

87 - على محمد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    32729 قيد فى 24-05-2009 برقم ايداع    7566 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /1 شارع عجمي افندي 

متفرع من العدويه

88 - المير محمد المير حسين صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    35181 قيد فى 21-07-2009 برقم ايداع    

10821 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26 ش الشهداء - ارض الجمعيه 

- امبابه - الجيزه

89 - مصطفى محمد احمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    43349 قيد فى 28-02-2010 برقم ايداع    

3294 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح العلمين الجديده طريق الساحل 

الشمالى بوابه مارينا 5 وحده رقم 2 لسان الوزراء

90 - باسم احمد يوسف رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم    69467 قيد فى 12-12-2012 برقم ايداع    

14056 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /3 ش على عبد العزيز

91 - زكريا كمال محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    79660 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    5986 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 6 شارع 6 

اكتوبرعين شمس - الشرقيه

92 - صبري محمد عبدالعليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    90457 قيد فى 11-07-2019 برقم ايداع    

12154 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 11 ش 

المام مالك من ش جمال عبد الناصر

93 - احمد محمد عبدالوهاب احمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    97120 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    

10338 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 عمارات اول مايو محل 14 

مدينه نصر اول

94 - علء طه يسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    13360 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع    489 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / القطعه رقم 177 

المنطقه الصناعيه 250فدان -شرق الروبيكي - مدينه بدر- محافظه القاهره

95 - محمد محمود عبد العزيز الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    39392 قيد فى 16-11-2009 برقم ايداع    

16466 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 77 شارع حموده محمود 

المنطقة الثامنة

96 - تامر محمد يوسف سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    67471 قيد فى 20-09-2012 برقم ايداع    10140 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / العقار رقم 2 

شارع انطون سانت حوض الزهور السبتيه

97 - اكرم اديب خلة سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    79932 قيد فى 12-05-2014 برقم ايداع    6570 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة بالدور الول علوي عقار 14 مربع 

1310 ش مصر الطيران

98 - اكرم اديب خلة سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    79932 قيد فى 12-05-2014 برقم ايداع    6570 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء فرع بعنوان/ شقة 3 الدور الثاني عقار 3 

ش دمنهور

99 - محمود احمد محمد ضوه تاجر فرد سبق قيده برقم    84214 قيد فى 22-01-2015 برقم ايداع    688 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 45 شارع د/ أحمد زكي
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100 - احمد محمد عزالدين السيد وسطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    92408 قيد فى 24-10-2019 برقم 

ايداع    17791 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

محل عقار 9 شارع المل النزهه الجديد-

101 - نادين حاتم محمد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    103810 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

3372 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15 امتداد ولى العهد محل بالدور 

الرضى

102 - محمد عبد الراضى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21268 قيد فى 27-07-2008 برقم ايداع    

10098 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 شارع  محمد صالح مدينة 

النور

103 - نافع للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    22716 قيد فى 01-09-2008 برقم ايداع    

11928 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط عقار رقم 8 جسر السلطان -

شارع محمد حسانين بملك /على محمد حسانين -بالدور الرضى -مكتب رقم )1(

104 - ايهاب محمد فاروق عبدالرءوف شرف تاجر فرد سبق قيده برقم    79380 قيد فى 16-04-2014 برقم 

ايداع    5379 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الفرع الكائن / 

شقه رقم 2 عقار رقم 115-الحى الول-ناصر عبدالسلم محمد

105 - ماجده اسكندر نجيب رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    81888 قيد فى 06-08-2014 برقم ايداع    

11546 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 46 ش الحريه

106 - مروان نبيل محمد رفعت تاجر فرد سبق قيده برقم    91006 قيد فى 15-08-2019 برقم ايداع    

13934 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 27و28 المنطقه الترفيهية 

شمال المدينه -مدينة الشروق

107 - مروان نبيل محمد رفعت تاجر فرد سبق قيده برقم    91006 قيد فى 15-08-2019 برقم ايداع    

13934 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعه 128 مركز الحى السادس

108 - مروان نبيل محمد رفعت تاجر فرد سبق قيده برقم    91006 قيد فى 15-08-2019 برقم ايداع    

13934 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا مركز الخدمات بين الحى الثانى 

والثالث بملك مروان نبيل محمد رفعت

109 - احمد فتحى محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    93600 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    

15469 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ق 424 ش 90 شمالى مركز 

مدينه قطاع 3 التجمع 5 وحده m- 211 دور2

110 - ايمن احمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    103984 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

4086 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 ش 

محمد مدنى من ش عمر المختار محل رقم 1 الميريه

111 - شريف عثمان حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    68624 قيد فى 08-11-2012 برقم ايداع    

12248 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 7 ش 

احمد جاد مدينه الهدي حدائق حلوان المعصره

112 - عمرو مرزوق محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    73953 قيد فى 20-06-2013 برقم ايداع    

8712 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش مصنع النسيج - حى مبارك

113 - رجب محمد الحمدى خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    94927 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

3066 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/9 ش 

21 احمد ماهر حاليا عطا سابقا

114 - منير رسمى خلف ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    43175 قيد فى 23-02-2010 برقم ايداع    

3051 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /21 

شارع رمضان
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115 - نهال صلح محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    49525 قيد فى 27-07-2010 برقم ايداع    

12497 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 2 ش رشدي متفرع من 

ميدان سفير

116 - محمصة الجارحى تاجر فرد سبق قيده برقم    101328 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    9427 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1184 ش مدرسه 

البارون

117 - تعديل السم التجاري ليصبح / عاصم عبد الرحمن شندي تاجر فرد سبق قيده برقم    103468 قيد فى 

14-02-2022 برقم ايداع    2026 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / 18 شارع جسر السويس

118 - وديع عزمى زكى نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم    68019 قيد فى 11-10-2012 برقم ايداع    

11158 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 21ش انقره المنطقه 

الرابعه الدور 2 الشيراتون

119 - احمد حسن نعمه ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83406 قيد فى 15-10-2014 برقم ايداع    

14987 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 شارع محمد زغلول الحي 

الرابع

120 - نسمه سمير عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    93789 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع    

132 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / م العبور الحى 

التاسع قطعة 14 بلوك 18097

121 - اسلم هادى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    99009 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    

14435 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان/ 4 ش 

الرفاعي منشيه البكري

122 - حفنى عبدا حفنى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    27118 قيد فى 06-01-2009 برقم ايداع    219 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 3053 مدينه المعراج شقه رقم 1 

الدور الرضي

123 - سيف النصر عبد ا محمد حسن الدبيكى تاجر فرد سبق قيده برقم    55906 قيد فى 07-04-2011 برقم 

ايداع    3308 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر 

الرئيسي ليصبح / 87 منطقه اللف مصنع التجمع الثالث

124 - مصطفى عصام ابوزيد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم    57667 قيد فى 08-06-2011 برقم ايداع    

6067 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 4 ش محمد السباعى حاليا 

ب 13 تقسيم زهره سابقا

125 - محمد السيد عبد ا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    64034 قيد فى 03-04-2012 برقم ايداع    

3202 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار رقم 26 قطعه 29 

بلوك 45 شارع حلمى حسن على - الحى الثامن

126 - عمرو صلح محمد السيد عجور تاجر فرد سبق قيده برقم    70509 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع    

1261 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 13 شارع العروبه من 

شارع محطه المياه

127 - يحيى مصطفى احمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    101622 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

10454 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 60 ش جسر السويس الدور 

الول - شقة 3

128 - ايمن لمعي فلمون بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم    103518 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

2220 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ ش نور السلم من حوض 

جلل مؤسسه الزكاه
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129 - انور عنتر عبداللطيف عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    58484 قيد فى 06-07-2011 برقم ايداع    

7350 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 111 ش الملك فيصل - قسم فيصل

130 - مطعم عاطف حكاية تاجر فرد سبق قيده برقم    83241 قيد فى 02-10-2014 برقم ايداع    14610 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الرئيسي الخر بالعنوان/ عمارة 13 

مدخل 2 شقة 9 المعادي مساكن العرائس المحمودية

131 - يوسف بطرس كامل يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    90052 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع    

11142 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 35 ش بكر العطار من ش 

العشرين

132 - يوسف بطرس كامل يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    90052 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع    

11142 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 26  ش بكر العطار من 

ش العشرين

133 - شريف محروس احمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    91677 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    

15757 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش فكري حافظ

134 - ايمان محمد شعبان احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    102658 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

14557 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 142 ش مصر حلوان 

الزراعى

135 - ماريا في بونجو اريجول تاجر فرد سبق قيده برقم    108590 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع    

2659 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ 38 ش احمد فخري

136 - عمرو محمد عبد الماجد فضل ا تاجر فرد سبق قيده برقم    26131 قيد فى 03-12-2008 برقم ايداع    

16344 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 37 

حوض حلبى ارض المقابر طريق المعاهد مسطرد القديم المسله المطريه

137 - محمود بهجت عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41355 قيد فى 14-01-2010 برقم ايداع    

580 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / محل 17 عمارات 

اطلس خلف مكرم عبيد ش احمد فخري

138 - محمد فوزى حامد الزناتى تاجر فرد سبق قيده برقم    51410 قيد فى 11-10-2010 برقم ايداع    

15400 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية خط 8 عنبر 3 جمعيه احمد 

عرابي - ق 10028 ملك / محمد عبدالسلم

139 - ياسر حسن زكى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    83514 قيد فى 21-10-2014 برقم ايداع    15277 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/ بلوك 8 ش الحرفيين

140 - احمد مختار شعبان عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    91877 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع    

16268 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5086 ش الكورنيش - المعراج 

العلوى - زهراء المعادى

141 - علي اسامه عبد الكريم عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    102292 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

13179 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي 

ليصبح/ وحدة 605 عقار B8 قطعة 2 شارع انقرة مشروع 1300 شيراتون القاهرة

142 - محمد حمدى جميل صالح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    106925 قيد فى 26-10-2022 برقم 

ايداع    15671 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ليصبح/ شقة 3 مكتب 

بالعقار 180 ا الدور الثاني شارع ضاحيه الشرق التجمع الخامس

143 - عز الدين محمد يحيى عز الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    108380 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع    

1685 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 5 ش 

متولى نور حاليا 8 سابقا الحي السابع
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النشاط

1 - نوال محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  11011 قيد فى 07-11-2007 برقم ايداع    12280وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / امن وحراسه

2 - عمرو ممدوح احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  25066 قيد فى 10-11-2008 برقم ايداع    

14973وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت

3 - حازم محمد سمير عبده العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  76680 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع    

14967وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره المبيدات الحشريه و 

المنظفات الصناعيه

4 - احمد عبدالندير كمال تاجر فرد سبق قيده برقم  52599 قيد فى 24-11-2010 برقم ايداع    17353وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط / توريدات عموميه

5 - رافت احمد سليمان البطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  73866 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع    8531

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / قص ورق )دون مجالت الطباعه(

6 - ايهاب عبده عبد الملك صدفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  76027 قيد فى 18-11-2013 برقم ايداع    

13414وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوزيع الديجيتال

7 - مصطفى طارق محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  101241 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع    9067

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / الستيراد وتجاره الخشاب

8 - عبدالهادى للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  103448 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    

1933وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/توريد مواد غذائيه )دون الطباعه(

9 - رمضان ابراهيم محمود رضا تاجر فرد سبق قيده برقم  32446 قيد فى 14-05-2009 برقم ايداع    7161

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ عطارة وسوبر ماركت

10 - عونى نصرى متى مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  72269 قيد فى 10-04-2013 برقم ايداع    4942

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / كشرى

11 - احمد مصطفى على على حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  93613 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

4905وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ مطعم وجبات سريعة

12 - عمرو محمد عبدالحليم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  93778 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع    109

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامه

13 - حسام احمد هاشم سيد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  98578 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع    

13078وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ صناعة اثاث ) مرفق شهادة 

صناعة منتجات الخشاب و الثاث (

14 - احمد محمد عبداللطيف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  101479 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

9939وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية و مقاولت عمومية 

و توريد الجهزة الطبيه و مستلزماتها و توريد و تركيب غرف و اجهزة الشعه و توريد و صيانه جميع اجهزة 

التكييف المركزي و مركز صيانه متخصص للجهزه الطبيه و توريد اجهزه التعقيم

15 - محمد محمود محمد ناجى شتله تاجر فرد سبق قيده برقم  102493 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

13913وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ المقاولت العامة

16 - نوره محمد رشاد يوسف الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  83979 قيد فى 09-11-2014 برقم ايداع    

16316وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة ادوات منزليه

17 - امل البير راغب امين تاجر فرد سبق قيده برقم  97813 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    12187وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد مواد غذائيه
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18 - اسراء فتحي محمد محمد بعيس تاجر فرد سبق قيده برقم  102082 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

12285وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع وتوريد المشغولت 

اليدويه ) مرفق شهاده بالتعديل من غرفه صناعه الحرف اليدويه (

19 - احمد السيد معوض مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  106780 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع    

15073وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ سوبر ماركت

20 - حسن عبدالجواد محمد خشان تاجر فرد سبق قيده برقم  70808 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    

1853وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / عرض مصنفات سمعيه و بصريه عن 

طريق الكمبيوتر

21 - عونى نصرى متى مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  72269 قيد فى 10-04-2013 برقم ايداع    4942

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مطعم كشرى

22 - زغلول محمد ابو الحارث عواجه تاجر فرد سبق قيده برقم  99985 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع    

2612وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اداره ملهى ولعب اطفال ) كيدز 

ايريا ( وتوريد زهور مشتل

23 - تعديل السم التجارى ليصبح / رفاعى فود للستيراد والتصدير والتووكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده 

برقم  103446 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    1922وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه وتجاره السماك جمله

24 - محمد عبدالحميد ابراهيم عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  108324 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع    

1285وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تسويق عقارى ) مرفق بشهاده من 

وزاره التجاره والصناعه الهيئه العامه على الصادارات و الواردات الداره المركزيه للتسجيلت التجاريه (

25 - عمرو احمد عاشور على تاجر فرد سبق قيده برقم  69946 قيد فى 03-01-2013 برقم ايداع    35وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد ادوات صحيه

26 - محمود ابوبكر حسن المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  96497 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    8455

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد

27 - احمد سعد احمد فريد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  99986 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع    

2627وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصنيع احذيه وتصدير )مرفق شهاده من 

غرفه صناعه الجلود( )دون العسكريه(

28 - اشرف عادل عزيز غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  104229 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    5116

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التجاره اللكترونيه ) منتجات 

خشبيه وجلديه ( ) مرفق موافقه امنيه رقم 90 لسنه 2022 (

29 - اشرف مصطفي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108473 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    

2144وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عامه واعمال 

الزراعه والتشجير ) فيما عدا توريد العماله (

30 - ممدوح عوض سعيد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  16107 قيد فى 23-03-2008 برقم ايداع    3781

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التخليص الجمركى

31 - مكتب رحلت ادوار جرجس بغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  18276 قيد فى 18-05-2008 برقم ايداع    

6406وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / مكتب نقل عمال

32 - هانى جورج صليب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  59723 قيد فى 06-09-2011 برقم ايداع    9484

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير

33 - تامر خميس حسين فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  90322 قيد فى 04-07-2019 برقم ايداع    11753

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/  توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مواد 

الدعايه و العلن وتوريد العماله(
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34 - تعديل السم التجاري يصبح / تصميمات ان الصبان تاجر فرد سبق قيده برقم  91570 قيد فى 

17-09-2019 برقم ايداع    15501وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح 

/ تصميمات حلى

35 - وليد سيد احمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  42763 قيد فى 15-02-2010 برقم ايداع    2512وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العموميه

36 - على محمود صبره زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  85051 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع    3142

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقاله جمله

37 - جون يوحنا وردخان حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  10109 قيد فى 10-10-2007 برقم ايداع    

11222وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مشغولت خشبيه ) مرفق شهاده من 

غرفه صناعه الخشاب (

38 - ممدوح حنفى خورشيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  21596 قيد فى 04-08-2008 برقم ايداع    

10530وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تخليص جمركى

39 - محمود نجاح عبدالمجيد لشين تاجر فرد سبق قيده برقم  66586 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع    

8411وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

40 - اشرف محمود جلل حسن الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  92267 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع    

17384وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تقديم مشروبات بارده وساخنه )دون 

الكحوليه( وتقديم مأكولت

41 - حنا جميل لحظى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  106185 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع    12692وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع بلستيك تكسير واعادة تدوير بلستيك ) مرفق 

شهادة من غرفة الصناعات الكيماوية (

42 - على متولى السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  107522 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع    18076

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية )فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (

43 - هناء وصفى راتب لوندى تاجر فرد سبق قيده برقم  7923 قيد فى 06-08-2007 برقم ايداع    8706وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تصنيع ملبس جاهزه )مرفق شهاده من غرفه 

الصناعات النسجيه( )دون الزى العسكرى(

44 - ابو الفتح كامل طه مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  17349 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع    5296وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع زيوت محركات

45 - شريف عثمان حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  68624 قيد فى 08-11-2012 برقم ايداع    

12248وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / توريد العماله

46 - الفاتح تاجر فرد سبق قيده برقم  74044 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع    8889وفى تاريخ  

14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد وتركيب وصيانه انظمه الرشاد الملحى والمراقبه 

البحريه والعمال الكهروميكانيكيه المتصله بهم والوحدات العائمه والمتحركه)بموافقه امنيه رقم 130 لسنه 2022(

47 - احمد محمد صلح الدين محي الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  91239 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع    

14531وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / وساطة تمويل عقارى و وساطة 

تمويل وخدمات تمويل عقارى وتسويق تمويل عقارى ) مرفق شهاداتين من الهيئة العامه للرقابة على الصادارات 

والواردات و شهادة اخرى من الهيئة العامه للرقابة المالية ( وبعد استخراج التراخيص اللزمة

48 - محمد محمود حمدي احمد عبدالعزيز عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  104906 قيد فى 2022-06-06 

برقم ايداع    7800وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير و ) التوريدات 

العمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (
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49 - تعديل السم التجاري ليصبح / شريف لللوميتال تاجر فرد سبق قيده برقم  108151 قيد فى 

12-01-2023 برقم ايداع    679وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / ورشة الوميتال 

) مرفق شهادة من غرفة الصناعات الهندسية (

50 - فادى اميل فهمى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  108535 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    2444

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة الجملة اطارات وبطاريات وجنوط 

ومنتجات اسمنتية ومواد البناء وزيوت السيارات

51 - مجدى عبد الحليم على عبد الحق تاجر فرد سبق قيده برقم  51004 قيد فى 26-09-2010 برقم ايداع    

14752وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكتب رحلت الملزمه بالخصم و 

الضافه فقط

52 - حازم صابر احمد محمد فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  78761 قيد فى 20-03-2014 برقم ايداع    

3937وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات مواد غذائيه بجميع 

انواعها

53 - عبد ا احمد الرفاعى طه السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  100505 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع    

4794وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصفف شعر رجالى

54 - زكريا كمال محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  79660 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    5986وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اداره مطاعم وكافتيريا

55 - ملطى دانيال ملطى بريص تاجر فرد سبق قيده برقم  82044 قيد فى 13-08-2014 برقم ايداع    11849

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / خدمات نظافه ) ما عدا توريد العماله (

56 - احمد محمد عبدالوهاب احمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  97120 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    

10338وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع وتجاره الملبس الداخليه 

الجاهزه ) دون الملبس العسكريه (

57 - مصطفى عطيه حامد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  106166 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع    

12605وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تسويق اللكترونى / الدعايه / 

العلن / حلول متكامله ونظم والمعلومات / بوابات الكترونيه / معالجه البيانات والستضافه ) مرفق بشهاده من 

غرفه الصناعات الطباعه والتغليف

58 - علء طه يسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  13360 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع    489وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع مواد لصقه ) مرفق شهاده من غرفه 

الصناعات الكيماويه (

59 - عمرو عدلى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17687 قيد فى 05-05-2008 برقم ايداع    5694

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجهيز المنشات الطبيه كافه وتوريد وايجار 

الجهزه الطبيه واللوازم والمعدات الطبيه ) ماعدا تجاره وتصنيع الدويه (

60 - علء مكرم عدلي بارح تاجر فرد سبق قيده برقم  104125 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    4723

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع موبايلت واكسسوارات موبايلت

61 - محمد عبد الراضى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21268 قيد فى 27-07-2008 برقم ايداع    

10098وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/بقاله شامله0

62 - مجدى البرت ذكرى فيلبس تاجر فرد سبق قيده برقم  56899 قيد فى 15-05-2011 برقم ايداع    3521

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره ملبس مستعمله

63 - خالد محمد سيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  81895 قيد فى 07-08-2014 برقم ايداع    11555

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تقديم وجبات جاهزه

64 - ايمن احمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  103984 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

4086وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوريدات العموميه ) فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله (
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65 - ياسر احمد حافظ جامع تاجر فرد سبق قيده برقم  107445 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    17675

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية )فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته والدعاية والعلن وتوريد العماله (ومقاولت عمومية وتشطيبات 0

66 - اسماء نصر يس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  91769 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    15969وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عمومية وتكييفات  ) فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (

67 - عمرو سعد ابو الفتوح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108690 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع    

2957وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية ) فيماعدا 

الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة (

68 - جوزيف انور نصر ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14735 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع    

2189وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصوغات ثمنيه

69 - حسين محمود شاهين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16246 قيد فى 25-03-2008 برقم ايداع    3950

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /شحن وتفريغ ورحلت داخليه ) بعد استخراج 

التراخيص اللزمه (

70 - ايهاب محمد عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42551 قيد فى 10-02-2010 برقم ايداع    

2183وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التصدير

71 - عبدالغنى محمد منصور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98633 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    

13217وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع وصيانه وتوريد اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته والطباعه والحبار والدعايه والعلن

72 - أشرف أيوب عبد الملك حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  2685 قيد فى 26-03-2007 برقم ايداع    2817

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريد وتعبئة مواد البناء بموجب شهاده من 

اتحاد الصناعات المصريه

73 - اميل منصف موسى صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  12207 قيد فى 06-12-2007 برقم ايداع    

13695وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صناعه ستائر ومفروشات ) مرفق 

شهادة من اتحاد الصناعات (

74 - فيصل صلح محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  15975 قيد فى 18-03-2008 برقم ايداع    3615

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط / تجارة الخضار وفاكهة بالجملة

75 - ريمون نبيل مسعد أيوب تاجر فرد سبق قيده برقم  37339 قيد فى 24-09-2009 برقم ايداع    13686

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التسويق والتوزيع والقيام باعمال التوكيلت 

التجارية والمبيدات والفات الزراعية والسمدة والمخصبات والمنظفات النمو والمستلزمات النتاج الزراعى

76 - وديع عزمى زكى نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم  68019 قيد فى 11-10-2012 برقم ايداع    11158

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تنظيم المؤتمرات والمعارض موافقه امنيه رقم 

278 لسنه 2022

77 - حسام عبدالرازق سعيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  76331 قيد فى 28-11-2013 برقم ايداع    

14064وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ المقاولت العامه

78 - مريم القس اشعياء عبد السيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  82982 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع    

14157وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /تصنيع وتجميع معدات الضاءه 

الكهربائيه بموجب غرفه الصناعات الهندسيه

79 - احمد عبد ا عبد السلم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  84227 قيد فى 26-01-2015 برقم ايداع    723

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  استيراد وتصدير

80 - محمدين شعبان حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92282 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

17425وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / الستيراد والتصدير
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81 - يحيى مصطفى احمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  101622 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

10454وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / المقاولت واضافة نشاط / شحن 

البضائع داخل جمهورية مصر العربية

82 - مصطفى عصام ابوزيد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  57667 قيد فى 08-06-2011 برقم ايداع    

6067وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع العاب الطفال وهدايا ) دون الكمبيوتر (

83 - محمود عبد العزيز محمود هرون تاجر فرد سبق قيده برقم  88840 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    

2125وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح  / تجارة ادوات منزلية جمله

84 - محمد عادل مراد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99334 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    10738وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه وتوريد الطعمه والمواد 

التموينيه )دون الكمبيوترومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العماله(

85 - عماد عبدالعزيز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101282 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

7041وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تصنيع ملبس جاهزه )فيما 

عدا الملبس العسكرية (مرفق شهاده من اتحاد الصناعات

86 - ايمن لمعي فلمون بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  103518 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    2220

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مصنع حقن بلستيك وتصنيع الحذيه )دون الحذيه 

العسكريه( ) مرفق شهاده من غرفه الصناعات الكيماويه (

87 - اصبح/ مؤسسه عبدالصبور للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده برقم  59387 قيد 

فى 16-08-2011 برقم ايداع    8956وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ 

التوكيلت التجاريه

88 - يوسف بطرس كامل يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  90052 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع    

11142وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تعبئة وتغليف ) مرفق شهادة من غرفة 

الصناعات الغذائية ( وتوريد مواد غذائية

89 - احمد عبدالسلم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  104103 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    4623

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ بيع ادوات منزليه

90 - شادى محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31944 قيد فى 30-04-2009 برقم ايداع    6500وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التصدير

91 - محمود بهجت عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41355 قيد فى 14-01-2010 برقم ايداع    

580وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع الملبوسات و الحذيه و 

الصناف الجلديه يالتجزئه

92 - سيد رضا طه على تاجر فرد سبق قيده برقم  92437 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    17885وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره مواد غذائيه

93 - زخاري للستيراد تاجر فرد سبق قيده برقم  99166 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    14907وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ الستيراد والتصدير

94 - محمد عاطف عبدا المراغي تاجر فرد سبق قيده برقم  104237 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

5143وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد الوجبات و توريد مستلزمات 

المطاعم و الفنادق و المستشفيات

95 - محمد مصطفي حسن مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  107421 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع    

17552وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مستلزمات الكمبيوتر و موبايل

96 - رياض زكريا رياض داود تاجر فرد سبق قيده برقم  107599 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    

18486وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع مستلزمات كمبيوتر موافقه امنيه برقم 

315 لسنه 2022
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97 - محمد محمود محمد محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  107823 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع    

19584وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / صيانه و توريد قطع غيار السيارات

الكيان القانوني

Page 76 of 123 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25066 وتم ايداعه بتاريخ   

10-11-2008  برقم ايداع 14,973.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مكتب رحلت البور سعيدي

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64545 وتم ايداعه بتاريخ   

26-04-2012  برقم ايداع 4,686.000 الى : اصبحت / ماف التجاريه

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65344 وتم ايداعه بتاريخ   

03-06-2012  برقم ايداع 5,821.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الهيثم للتسويق العقارى

4 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105665 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2022  برقم ايداع 10,709.000 الى : تعديل السمه لتصبح / مؤسسه فيوتشر وود لصناعه الثاث و 

الديكور

5 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106595 وتم ايداعه بتاريخ   

04-10-2022  برقم ايداع 14,340.000 الى : اضافه السمه التجاريه / برازر

6 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20288 وتم ايداعه بتاريخ   

01-07-2008  برقم ايداع 8,833.000 الى : اصبح / ممدوح مصطفى عزت عزب سلم

7 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32446 وتم ايداعه بتاريخ   

14-05-2009  برقم ايداع 7,161.000 الى : أصبحت/ الهرام ماركت

8 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45922 وتم ايداعه بتاريخ   

3n trading  07-04-2010  برقم ايداع 6,016.000 الى : تعديل السمة التجاريه لتصبح/ ثرى ان للتوريدات

9 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72269 وتم ايداعه بتاريخ   

10-04-2013  برقم ايداع 4,942.000 الى : اصبحت السمة التجارية / كشرى ايجيبت

10 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85047 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2020  برقم ايداع 77,026.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / شاركول

11 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   108403 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2023  برقم ايداع 1,816.000 الى : مصنع المصرى للطرح

12 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8239 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2007  برقم ايداع 9,074.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / سنتر التفاحه

13 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74440 وتم ايداعه بتاريخ   

le salon- 24-11-2022  برقم ايداع 17,477.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / لى صالون

14 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103446 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2022  برقم ايداع 1,922.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / رفاعى فود للستيراد 

والتصدير والتووكيلت التجاريه

15 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108368 وتم ايداعه 

gazelle  بتاريخ   25-01-2023  برقم ايداع 1,468.000 الى : اضافه السمه التجاريه / جازل ديزايننز

designs

16 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96492 وتم ايداعه بتاريخ   

12-08-2020  برقم ايداع 8,446.000 الى : اصبحت / مؤسسه التوحيد لمستلزمات الحذيه والشنط

17 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96497 وتم ايداعه بتاريخ   

12-08-2020  برقم ايداع 8,455.000 الى : اصبحت / المؤسسه الفنيه الهندسيه لستيراد العفشه والمساعدين

18 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99986 وتم ايداعه بتاريخ   

07-03-2021  برقم ايداع 2,627.000 الى : اصبحت / مؤسسه بيكو للحذيه
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19 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108473 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2023  برقم ايداع 2,144.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / جاردن للزراعه الحديثه

20 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90322 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2019  برقم ايداع 11,753.000 الى : اصبحت / ام تى M.T وسط القمه للتوريدات العموميه

21 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   91570 وتم ايداعه بتاريخ   

17-09-2019  برقم ايداع 15,501.000 الى : تعديل السم التجاري يصبح / تصميمات ان الصبان

22 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42763 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2010  برقم ايداع 2,512.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الدنيا للتوريدات العموميه

23 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54665 وتم ايداعه بتاريخ   

24-02-2011  برقم ايداع 1,851.000 الى : اصبحت / مكتبه جراند

24 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44333 وتم ايداعه بتاريخ   

I Diffrent 21-03-2010  برقم ايداع 5,221.000 الى : اصبحت / اى ديفرنت

25 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108425 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2023  برقم ايداع 1,925.000 الى : اضافة السمة التجارية / الشروق

26 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7923 وتم ايداعه بتاريخ   

06-08-2007  برقم ايداع 8,706.000 الى : اصبحت / السلفانامود لتصنيع الملبس الجاهزه

27 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88261 وتم ايداعه بتاريخ   

11-08-2015  برقم ايداع 11,129.000 الى : اصبحت / الماسه لتوريد الفضيات

28 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108535 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2023  برقم ايداع 2,444.000 الى : أصبحت/ توب ليفيل للتجارة والتوريدات

29 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108621 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2023  برقم ايداع 2,749.000 الى : اصبحت / الحياه للتفصيل والتصليح

30 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16474 وتم ايداعه بتاريخ   

01-04-2008  برقم ايداع 4,232.000 الى : اضافه سمه تجاريه / موتوري سيرفس سنتر

31 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51004 وتم ايداعه بتاريخ   

26-09-2010  برقم ايداع 14,752.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مؤسسه الجمهوريه للخدمات 

المتكامله و الرحلت

32 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78761 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2014  برقم ايداع 3,937.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مؤسسه الحازم للمواد الغذائيه

33 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102641 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-11-2021  برقم ايداع 14,466.000 الى : الغاء السمه التجاريه

34 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   102641 وتم ايداعه 

marly store بتاريخ   30-11-2021  برقم ايداع 14,466.000 الى : مارلى ستور

35 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90105 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2019  برقم ايداع 11,121.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الدكسيس للتوريدات

36 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105179 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-06-2022  برقم ايداع 8,818.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / انجينيرنج زوون

37 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39392 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2009  برقم ايداع 16,466.000 الى : أصبحت/ الماسة للعقارات

38 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40470 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2009  برقم ايداع 17,992.000 الى : إلغاء السمة التجارية
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39 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92408 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2019  برقم ايداع 17,791.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / For Ever فور ايفر

40 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108247 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2023  برقم ايداع 1,080.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الفيروز للتوريدات 

العموميه

41 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103984 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-03-2022  برقم ايداع 4,086.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مودرن للتوريدات

42 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63198 وتم ايداعه بتاريخ   

ENZO ENGINEERING DESIGN 28-02-2012  برقم ايداع 1,759.000 الى : انزو للتصميمات

43 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91769 وتم ايداعه بتاريخ   

24-09-2019  برقم ايداع 15,969.000 الى : تعدلت  السمة التجارية / ايه سى تو للتكييف والتوريدات 

A.C. TOP العمومية

44 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14735 وتم ايداعه بتاريخ   

18-02-2008  برقم ايداع 2,189.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / بايف جوليرى

45 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16246 وتم ايداعه بتاريخ   

25-03-2008  برقم ايداع 3,950.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / نسر الشرق

46 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42551 وتم ايداعه بتاريخ   

egy gulf export 10-02-2010  برقم ايداع 2,183.000 الى : ايجي جولف اكسبورت

47 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103468 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2022  برقم ايداع 2,026.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مطعم تيتو للغذيه

48 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103468 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2022  برقم ايداع 2,026.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح / عاصم عبد الرحمن 

شندي

49 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23915 وتم ايداعه بتاريخ   

13-10-2008  برقم ايداع 13,483.000 الى : اصبحت / المؤسسة العربية للتوريدات

50 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33690 وتم ايداعه بتاريخ   

SAFE LIMO 15-06-2009  برقم ايداع 8,835.000 الى : اصبح/ المان ليمو

51 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76331 وتم ايداعه بتاريخ   

28-11-2013  برقم ايداع 14,064.000 الى : ايجي جلوبال للمقاولت العامه والتوريدات العموميه

52 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83406 وتم ايداعه بتاريخ   

15-10-2014  برقم ايداع 14,987.000 الى : الندلس للتوريدات

53 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84227 وتم ايداعه بتاريخ   

26-01-2015  برقم ايداع 723.000 الى : اصبحت / توينز للستيراد والتصدير

54 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92282 وتم ايداعه بتاريخ   

20-10-2019  برقم ايداع 17,425.000 الى : اضافة السمة التجارية / المتميز للستيراد والتصدير

55 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   108850 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2023  برقم ايداع 3,813.000 الى : عبدالرحمن مصطفى ابراهيم خليل

56 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57667 وتم ايداعه بتاريخ   

08-06-2011  برقم ايداع 6,067.000 الى : اصبحت / مؤسسة الحنين لبيع العاب الطفال والهدايا

57 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71864 وتم ايداعه بتاريخ   

25-03-2013  برقم ايداع 4,130.000 الى : اضافه السمه التجاريه /الحجاب للملبس الجاهزه
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58 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101282 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 7,041.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح /جى ام للملبس الجاهزه

59 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101282 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-08-2021  برقم ايداع 9,260.000 الى : تصبح/ جي ام للملبس الجاهزه

60 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103518 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2022  برقم ايداع 2,220.000 الى : اصبح/مصنع النسر لتصنيع البلستيك

61 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106923 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-10-2022  برقم ايداع 15,655.000 الى : اصبحت/المصريه بريك

62 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59387 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2011  برقم ايداع 8,956.000 الى : اصبح/ مؤسسه عبدالصبور للستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه

63 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90052 وتم ايداعه بتاريخ   

18-06-2019  برقم ايداع 11,142.000 الى : اصبحت / المير لتعبئة وتغليف وتوريد مواد غذائية

64 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31944 وتم ايداعه بتاريخ   

30-04-2009  برقم ايداع 6,500.000 الى : اضافة السمة التجاريه لتصبح/ العالم العربي للتجارة و التصدير

65 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41355 وتم ايداعه بتاريخ   

Big Star 14-01-2010  برقم ايداع 580.000 الى : تعديل السمة التجاريه/ بيج ستار

66 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   99166 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-2020  برقم ايداع 14,907.000 الى : زخاري للستيراد

67 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107421 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-11-2022  برقم ايداع 17,552.000 الى : تعديل السمة التجاريه لتصبح/ الهندسيه تكنولجي

68 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107599 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2022  برقم ايداع 18,486.000 الى : كيرمينا لمستلزمات الكمبيوتر
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الشخاص

1 - احمد جمال صالح محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   13576 وتم ايداعه بتاريخ  20-01-2008 برقم 

ايداع    739تم التأشير فى تاريخ   20-01-2008   بــ  

2 - محمد فريد على الشافعى خليل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   27805 وتم ايداعه بتاريخ  

22-01-2009 برقم ايداع    1073تم التأشير فى تاريخ   22-01-2009   بــ  

3 - متولي محمد متولي محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   35271 وتم ايداعه بتاريخ  22-07-2009 برقم 

ايداع    10940تم التأشير فى تاريخ   22-07-2009   بــ  تم عزل الوكيل المفوض بتاريخ 26/2/2023

4 - مصطفي محمد مصطفي ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   74008 وتم ايداعه بتاريخ  2013-06-24 

برقم ايداع    8824تم التأشير فى تاريخ   24-06-2013   بــ  

5 - جورج بطرس صبحى جرجس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   75310 وتم ايداعه بتاريخ  2013-10-03 

برقم ايداع    11784تم التأشير فى تاريخ   03-10-2013   بــ  تم الغاء تعيين الوكيل المفوض / جورج بطرس 

صبحى جرجس والغاء كل صلحياته  بتاريخ 19/2/2023

6 - عزة صلح السعيد خليل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   95960 وتم ايداعه بتاريخ  06-07-2020 برقم 

ايداع    6723تم التأشير فى تاريخ   06-07-2020   بــ  

7 - هانى مجدى صموئيل سامى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   101900 وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-27 

برقم ايداع    11571تم التأشير فى تاريخ   27-09-2021   بــ  كافه الصلحيات

8 - ممدوح مصطفي عزت سلم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   20288 وتم ايداعه بتاريخ  2008-07-01 

برقم ايداع    8833تم التأشير فى تاريخ   05-02-2023   بــ  تعدل السم ليصبح / اصبح / ممدوح مصطفى 

عزت عزب سلم بموجب بطاقة الرقم القومى

9 - عبد الرحمن مصطفى ابراهيم خليل  مدير فرع المقيد برقم قيد   108850 وتم ايداعه بتاريخ  

23-02-2023 برقم ايداع    3813تم التأشير فى تاريخ   23-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - اصبح  وائل حافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    60206 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع   

10987 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

2 - شركة محمد محمود محمد على حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    93788 قيدت فى 2021-10-03 

برقم ايداع   11864 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

3 - شركة حلوانى الحلمية لتصنيع وبيع الحلوى من عجين   شركة سبق قيدها برقم    93788 قيدت فى 

03-10-2021 برقم ايداع   11864 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

4 - محمد شوقى محمد عبدالغنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    101219 قيدت فى 15-07-2021 برقم 

ايداع   8918 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو طبقا لعقد الفسخ المسجل برقم 

403 لسنه 2023

5 - اصبح مجدى عبدالوالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    54225 قيدت فى 27-01-2011 برقم ايداع   

942 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل التاشير بموجب عقد الفسخ مسجل برقم 385 لسنه 

2023

6 - اصبح أمانى عبدالحافظ محمد وشركاء   شركة سبق قيدها برقم    16639 قيدت فى 07-04-2008 برقم 

ايداع   4447 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ رقم 231 

لسنه 2023 وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
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رأس المال

1 - محمد عبد النبي حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46740 قيدت فى 20-05-2010 برقم ايداع    

8564وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

2 - اصبح /اسامة رأفت ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     21192 قيدت فى 22-07-2008 برقم ايداع    

9981وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

3 - اصبح / خالد عيد عبد السيد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     5268 قيدت فى 30-05-2007 برقم ايداع    

5696وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - اصبح / محمد طارق فتوح محمود عرابى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     42909 قيدت فى 

18-02-2010 برقم ايداع    2749وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

6,000,000.000

5 - تعديل اسم الشركة ليصبح /ماجد فؤاد بشتا بشاى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     38609 قيدت فى 

29-10-2009 برقم ايداع    15404وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,010,000.000

6 - تعديل اسم الشركة ليصبح/ بسام محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     83308 قيدت فى 2014-10-12 

برقم ايداع    14771وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  25,000.000

7 - فادى مراد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2 قيدت فى 14-01-2007 برقم ايداع    2وفى تاريخ  

21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000,000.000

8 - روبير حلمى بخيت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16601 قيدت فى 06-04-2008 برقم ايداع    4390

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

9 - اصبح / عمرو محمد جمال وشريكته شركة سبق قيدها برقم     44051 قيدت فى 14-03-2010 برقم ايداع    

4849وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

10 - تعديل اسم الشركه ليصبح / محمد نادر عبد البر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     54837 قيدت فى 

02-03-2011 برقم ايداع    2100وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

11 - شركة طارق حمدان عبد النبي الدسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     66685 قيدت فى 

14-08-2012 برقم ايداع    8576وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

12 - اصبح / عادل صلح حامد واسماء يونس محمود تركى شركة سبق قيدها برقم     12271 قيدت فى 

09-12-2007 برقم ايداع    13766وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

13 - محمد حماد حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     72354 قيدت فى 14-04-2013 برقم ايداع    

5109وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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العناوين

1 - أصبح  محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50755 قيدت فى 2010-09-15 

برقم ايداع    14365وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 53 الخاص بمساحه 

54م بصاله السفر داخل الدائرة الجمركية بالدور الول بجانب بوابه 7 مبنى الركاب رقم 2 مطار القاهرة

2 - أصبح  محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50755 قيدت فى 2010-09-15 

برقم ايداع    14365وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مساحه 35 م بصالة 

السفر داخل الدائره الجمركيه باول فنجر Gبمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهره الدولى - طريق العروبه

3 - أصبح  محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50755 قيدت فى 2010-09-15 

برقم ايداع    14365وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مساحه 9 م  داخل 

الدائره الجمركيه بجانب مصر للطيران السواق الحره بصاله السفر 1بمبنى الركاب رقم 1مطار القاهره الدولى - 

طريق العروبه

4 - أصبح  محمد محمد مسعد عوف حماده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50755 قيدت فى 2010-09-15 

برقم ايداع    14365وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مساحه 40 م اول 

فنجر f بصاله السفر  داخل الدائره الجمركيه بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهره الدولى - طريق العروبه

5 - مصطفي محمد سليمان بكير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47343 قيدت فى 01-06-2010 برقم ايداع    

9370وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 5 ش 

لبنان المهندسين

6 - محمد محمود محمد على و شركاه شركة سبق قيدها برقم     93788 قيدت فى 02-01-2020 برقم ايداع    

131وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى / محل رقم 3 

بالدور الرضى المرتفع بالعقار 1 من ش 270 ناصيه ش النصر - المعادى الجديدة

7 - اصبح / محمد طارق فتوح محمود عرابى وشركائه شركة سبق قيدها برقم     42909 قيدت فى 

18-02-2010 برقم ايداع    2749وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل 

عنوان الفرع الكائن بالعنوان / خارج زمام بساتين السماعيليه ليصبح / المنطقة الثالثه عشر قطعه 16 بالمنطقة 

الصناعيه بساتين السماعيلية ويكون نشاطه/ تصنيع وتعبئه مواد غذائيه وتصنيع مكسبات ومثبتات ومركزات 

الطعم وتعبئه المواد الكيمائيه وكافة المنتجات الزراعيه وكل ما يدخل في هذا المجال )مرفق شهاده من غرفه 

الصناعات الغذائيه (

8 - عصام محمد شاكر واشرف احمد حسن شركة سبق قيدها برقم     91796 قيدت فى 25-09-2019 برقم 

ايداع    16043وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 13 

شارع الطيران بلوك 1 عمارة 2 الدور الول شقه 1 منطقه رابعه العدوية

9 - ياسر جمال وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29052 قيدت فى 19-02-2009 برقم ايداع    2690وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه رقم 16 بالدور التاسع بعدالرضى 

بالعقار رقم 4 -كورنيش النيل - طره

10 - جورج ميخائيل صليب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88854 قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع    

2143وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح محلت ارقام 7 - 10  بفندق جاز 

كريستال المملوكه لشركه الماظه للتنميه السياحيه
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11 - جورج ميخائيل صليب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88854 قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع    

2143وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح محلت ارقام 2 - 4  فندق جاز 

كريستال راس - ملك شركه الماظه للتنميه السياحيه

12 - محمود محمد حمزة سلمه و شريكاه شركة سبق قيدها برقم     33439 قيدت فى 10-06-2009 برقم ايداع    

8518وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل رقم 1 بالدور الرضى 

بالعقار رقم 170 ش قنال المحمودية حجر النواتيه - البر القبلى - قسم الرمل - وتعيين السيد \ عصمت ابراهيم 

حسن عيسى مديرا مسؤل للفرع من الناحية السياحية

13 - اصبح / حسام الدين عزيز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     33765 قيدت فى 16-06-2009 برقم ايداع    

8940وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / الوحدة الدارية رقم 7 

بالعقار رقم 3 بمشروع ) دجلة المعادى ( بمنطقة دجلة المعادى

14 - اصبح / عمرو محمد جمال وشريكته شركة سبق قيدها برقم     44051 قيدت فى 14-03-2010 برقم 

ايداع    4849وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن فى / 

قصر نصر الدين

15 - تعديل اسم الشركه ليصبح / محمد نادر عبد البر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     54837 قيدت فى 

02-03-2011 برقم ايداع    2100وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح / 12 ش بمنشية السد العالى من التروللى - الربعين

16 - سيد مصطفى خليل و شريكه شركة سبق قيدها برقم     12141 قيدت فى 05-12-2007 برقم ايداع    

13618وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / قطعه 1 مجموعة ح 

تقسيم النهضة - ارض الشرطة شقة 18 - النزهه الجديدة

17 - اصبح / عادل صلح حامد واسماء يونس محمود تركى شركة سبق قيدها برقم     12271 قيدت فى 

09-12-2007 برقم ايداع    13766وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعدل العنوان ليصبح / ش على مني المير

18 - اصبح / نعمات محمود وشركائها شركة سبق قيدها برقم     26371 قيدت فى 16-12-2008 برقم ايداع    

16649وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / القطعه 105 مركز 

تجارى - شقة 2 - مدخل 4 مشروع بانوراما - الحى الثالث - الهضبة الوسطى - المقطم

19 - اسلم احمد عبدالحليم شريكه شركة سبق قيدها برقم     94989 قيدت فى 23-02-2020 برقم ايداع    

3288وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عمارات الحرس 

الجمهورى برج 4 - الدور الرضى - ش النبوى المهندس - بجوار قطاع ناصر - قسم مدينه نصر ثان

20 - احمد شعراوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     108600 قيدت فى 09-02-2023 برقم ايداع    2675

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح مقر الشركة/ 121 شارع النزهه - 

ميدان تريومف - النزهه - القاهرة
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النشاط

1 - محمد عبد النبي حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46740 قيدت فى 20-05-2010 برقم ايداع    

8564 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الستيراد واصبح نشاطها / التصدير

2 - اصبح /اسامة رأفت ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     21192 قيدت فى 22-07-2008 برقم ايداع    

9981 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / المقاولت العمومية والتجارة والستيراد 

والتصدير و التوكيلت التجارية

3 - اصبح / ضياء يوسف غالى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     39513 قيدت فى 18-11-2009 برقم ايداع    

16639 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / الستيراد والتصدير و ) التوريدات 

العمومية فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ( والتوكيلت التجارية والستشارات 

التجارية والقبام بكافه اعمال التجارة واضافة وتوريد العلف والحبوب والمستلزمات الزراعية والمكونات العلفيه 

وتجارة المواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف ومعدات ومستلزمات النتاج والتنمية الصناعيه

4 - وليد سيد طلعت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     81657 قيدت فى 24-07-2014 برقم ايداع    11239 

وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تاجير وبيع الوحدات الداريه والسكنيه 

والتجاريه

5 - وليد سيد طلعت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     81657 قيدت فى 24-07-2014 برقم ايداع    11239 

وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تأجير وبيع الواحدات الدارية والسكنية 

والتجارية ) مرفق شهادة من الهيئة العامه للرقابة على الصادارات والواردات - سجل الوسطاء العقاريين (

6 - عاشور الزاغ وشركاه للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     18654 قيدت فى 26-05-2008 برقم 

ايداع    6878 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / ادارة وتشغيل وتشغيل 

الملعب الرياضية وتوريد وصيانه اجهزة الطفاء ومستلزمات مكافحة الحريق والمن الصناعى ) وذلك بعد 

استخراج التراخيص اللزمة لممارسة النشاط وفى حدود المسموح والمصرح به قانونا

7 - محمود احمد محمد شعراوى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     53736 قيدت فى 12-01-2011 برقم ايداع    

127 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / الستيراد والتصدير

8 - اصبح / عمرو محمد جمال وشريكته شركة سبق قيدها برقم     44051 قيدت فى 14-03-2010 برقم ايداع    

4849 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / نقل وشحن البضائع والخدمات اللوجيستية 

) بعد استخراج التراخيص اللزمة (

9 - محمد عبدا محمد جنيدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     100045 قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع    

2876 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد العمالة ( وتوريد الثاث المكتبى وتصنيع الثاث المعدنى وجميع انواع 

الصناعات الحديدية وتشكيل المعادن ) مرفق شهادة من غرفة الصناعات الهندسية
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الكيان القانونى

1 - محمد عبد النبي حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46740 قيدت فى 20-05-2010 برقم ايداع    

8564 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - اصبح / احمد على السيد ابراهيم رمانه ومحمد محمود رشدى محمود وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     

35976 قيدت فى 10-08-2009 برقم ايداع    11828 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

توصية بسيطة

3 - شركة طارق حمدان عبد النبي الدسوقي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     66685 قيدت فى 2012-08-14 

برقم ايداع    8576 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - اصبح / نعمات محمود وشركائها شركة سبق قيدها برقم     26371 قيدت فى 16-12-2008 برقم ايداع    

16649 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - اصبح  كامل جرجس كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     67063 قيدت فى 05-09-2012 برقم ايداع    

9307 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44760   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2010 برقم ايداع    7005 الى   اصبح / محمد كمال مصطفى الجوهرى وشريكه

2 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78669   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-03-2014 برقم ايداع    3768 الى   تعديل السم التجارى ليصبح /  احمد محمود طه امام 

وشريكته

3 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58767   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-07-2011 برقم ايداع    7807 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / نجوى عبد الفتاح 

وشريكها

4 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 107269   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2022 برقم ايداع    16963 الى   اصبح / ياسر رجب وشركاه

5 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39513   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-2009 برقم ايداع    16639 الى   اصبح / ضياء يوسف غالى وشريكه

6 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32705   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-2009 برقم ايداع    7536 الى   اصبح  /اميل شاكر غبر مليك وشركاه

7 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5268   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2007 برقم ايداع    5696 الى   اصبح / خالد عيد عبد السيد وشركائه

8 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81657   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-07-2014 برقم ايداع    11239 الى   وليد سيد طلعت وشركاه

9 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 83975   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-11-2014 برقم ايداع    16308 الى   اصبح / سمير حافظ قطب وشريكه

10 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35976   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2009 برقم ايداع    11828 الى   اصبح / احمد على السيد ابراهيم رمانه ومحمد محمود 

رشدى محمود وشريكهم

11 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 42909   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2010 برقم ايداع    2749 الى   اصبح / محمد طارق فتوح محمود عرابى وشركائه

12 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38609   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-10-2009 برقم ايداع    15404 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح /ماجد فؤاد بشتا بشاى 

وشركاه

13 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 83308   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2014 برقم ايداع    14771 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح/ بسام محمد وشركاه

14 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54837   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-03-2011 برقم ايداع    2100 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح / محمد نادر عبد البر وشركاه

15 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 43289   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-02-2010 برقم ايداع    3203 الى    ليصبح  محمد السيد امام صادق وشركاه
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16 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12271   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-12-2007 برقم ايداع    13766 الى   اصبح / عادل صلح حامد واسماء يونس محمود تركى

17 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26371   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-12-2008 برقم ايداع    16649 الى   اصبح / نعمات محمود وشركائها
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الشخاص

1 - سيد مصطفى خليل ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12141   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2007 برقم ايداع   13618 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2007  بــ :  الدارة والتوقيع منفردا حق بيع 

جميع اصول الشركة من اراضى وسيارات والت ومعدات

2 - احمد فهمى محمد عبد الوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17846   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2008 برقم ايداع   5877 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2008  بــ :  حق الدارة و التوقيع اتفق 

الشريكان على ان الطرفان يمثلن الشركة امام جميع الجهات و التوقيع عنها مجتمعين او منفردين يضاف / 

للطرفان حق التوقيع على عقود البيع لجميع الطيان الزراعيه والراضى والعقارات والسيارات المملوكه للشركه 

ونقل ملكيتها مجتمعين او منفردين

3 - على  امام على  الزينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46740   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-20 

برقم ايداع   8564 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  وتخارجه بنفس العقد

4 - سيد  امام على  الزينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46740   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-20 

برقم ايداع   8564 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  وتخارجه بنفس العقد

5 - محمد امام على  الزينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46740   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-20 

برقم ايداع   8564 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  وتخارجه بنفس العقد

6 - فتحية سيد رفاعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46740   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2010 برقم 

ايداع   8564 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  ومتخارجه للوفاة

7 - محمود امام  على  الزينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46740   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2010 برقم ايداع   8564 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  وتخارجه بنفس العقد

8 - هيام امام علي الزيني  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    46740   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2010 برقم ايداع   8564 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2010  بــ :  للوفاة

9 - مصطفي محمد سليمان بكير  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    47343   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   9370 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2010  بــ :  اضافة الى بند الدارة والتوقيع 

يكون للطرف الول )مصطفى محمد سليمان بكير( حق تفويض الغير فى كل او بعض اختصاصات البنوك 0

10 - شادي رضا محمد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    52703   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2010 برقم ايداع   17523 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2010  بــ :  

11 - ليلى احمد عبد العزيز ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    52703   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2010 برقم ايداع   17523 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2010  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح موكول للطرف الول الشريك المتضامن السيده / ليلى احمد عبد العزيز ابراهيم منفردا وله كافه السلطات 

واوسعها فى التعامل باسمها واجراء العقود و الشراء و الرهن و القتراض من البنوك باسم الشركه واجراء كافه 

التعاملت بشرط ان تكون العمال التى تصدر منها باسم الشركه وضمن اغراضها
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12 - عاشور محمد علي الزاغ  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18654   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2008 برقم ايداع   6878 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2013  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع 

للشركاء جميعا منفردين او مجتمعين ويمثلو الشركه فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد 

اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها ولهم منفردين او مجتمعين حق تمثيل الشركه امام مصلحه الشهر 

العقارى والتوثيق وكافه الجهات الحكوميه الخرى ولهم منفردين او مجتمعين حق التعامل مع البنوك سحبا وايداعا 

كما لهم الحق فى تمثيل الشركه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بنقد او 

بالجل ولهم حق اصدار الشيكات وقبض قيمه الشيكات المحرره لصالح الشركه وكافه الجراءات المتعلقه بنشاط 

الشركه وحق التعامل بالسحب واليداع والتوقيه باسم الشركه مع البنوك ولهم الحق مجتمعين التوقيع على عقود 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى بعض او كل ما ذكر

13 - ريمون ابراهيم فريد غبور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2   وتم ايداعه بتاريخ    2007-01-14 

برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2014  بــ :  

14 - امال عبد الحميد ابراهيم احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39934   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2009 برقم ايداع   17243 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2015  بــ :  تعديل السم الى امال عبدالحميد 

ابراهيم احمد

15 - محمود محمد رشاد عبد الغنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66685   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2012 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2018  بــ :  

16 - ايهاب محمد محمد محمد سماحه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    66685   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2012 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2018  بــ :  

17 - عبد ا  طارق  حمدان عبد النبى  الدسوقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66685   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2012 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2018  بــ :  

18 - محمد طارق حمادن  عبدالنبى الدسوقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66685   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2012 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2018  بــ :  

19 - طارق حمدان عبد النبى الدسوقى السايح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    66685   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2012 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2018  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

للشريك الول / طارق حمدان عبد النبى الدسوقى منفردا يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية وذلك تمثيل الشركة امام كافه  البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح غلق الحسابات 

والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنية والتجاية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وتمثيل الشركة امام الغيروكذلك  حق توكيل الغير وتوكيل المحاميين  اما حق البيع والقتراض 

والرهن لصول الشركة ولممتلكاتها العقارية يكون للشركاء المتضامنين مجتمعين

20 - كيفن كميل كامل جرجس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67063   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   9307 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح من حق الشركاء الثلثه المتضامنين مجتمعين او منفردين بما فى ذلك التعامل مع كافة الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه والتعامل مع البنوك من رهن او اقتراض وسحب وايداع وكافة التعاملت البنكيه كما لهما حق 

تفويض وتوكيل الغير مجتمعين او منفردين

21 - كميل جرجس كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67063   وتم ايداعه بتاريخ    2012-09-05 

برقم ايداع   9307 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  تعدل لشريك متضامن

22 - وائل محمود محمد على حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93788   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2020 برقم ايداع   131 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2020  بــ :  

Page 91 of 123 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

23 - اسلم محمود محمد على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93788   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2020 برقم ايداع   131 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2020  بــ :  

24 - محمد محمود محمد على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93788   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2020 برقم ايداع   131 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2020  بــ :  

25 - شاهيناز محمود محمد على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93788   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2020 برقم ايداع   131 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2020  بــ :  الداره و التوقيع / الداره و 

التوقيع لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين و حق التوقيع و التعامل مع كافه الجهات فيما يخص الشركه و لهم 

حق بيع و شراء الصول و التعامل مع البنوك مجتمعين

26 - فاطمة  ابراهيم  على  عطيه  المهدى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    55555   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2011 برقم ايداع   3182 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

27 - محمد محمد عطا جاد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    55555   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2011 برقم ايداع   3182 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

28 - القسم محمد عطا جاد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    55555   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2011 برقم ايداع   3182 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

29 - محمد عطا جاد محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    55555   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2011 برقم ايداع   3182 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين السيد /محمد عطا جاد محمود  والسيدة / فاطمة ابراهيم على عطيه مجتمعين او منفردين 

ولهما حق بيع وشراء كافه اصول الشركة الثابته والمنقوله ورهنها وشراء السيارات وبيعها للنفس او الغير وفتح 

الحسابات فى البنوك وغلقها ولهما حق الرهن والقتراض من البنوك ولهما حق التصرف فى اصول الشركة 

وتأسيس الشركات وتعديلها وفسخها وحلها وتصنفيتها وتحويلها واندماجها وانشاء فروع لها داخل البلد وخارجها 

والتعامل مع كافه المصالح الحكومية والغير حكومية وفى الصلح والتصالح والنكار والبراء وتعيين المديرين 

والموظفين وعزلهم وفى ابرام العقود وفسخها والتوقيع عليها ولهما كافه الصلحيات فى ذلك تمثيل الشركة امام 

الجهات الدارية والقضائية والهيئات والمؤسسات والشركات ومنشاة الفراد ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ماذكر

30 - عمرو محمد جمال محمود عبد الغفار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44051   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2010 برقم ايداع   4849 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2022  بــ :  اضافة اختصاص لمدير 

الشركة الشريك المتضامن /عمرو  محمد جمال محمود عبد الغفار حق بيع وشراء السيارات وترخيصها وبيع 

ورهن جميع مقومات وممتلكات الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء فى الشهر العقارى منفردا لتحقيق 

اغراض الشركة للدارة والتوقيع

31 - احمد محمود مرزوق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    44623   وتم ايداعه بتاريخ    2010-04-19 

برقم ايداع   6816 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  

32 - احمد فتحى احمد خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106683   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   14671 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  

33 - محمد عبد العزيز محمد مصطفى  اغا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106683   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   14671 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  

34 - محمد  احمد فتحى  خليل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    106683   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   14671 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  اتفقا على ان يكون حق الدارة 

والتوقيع فى يد الطرف الول / محمد احمد فتحى خليل مفردا وله الحق ايضا فى التعامل مع البنوك بالسحب 

واليداع وفتح وغلق الحسابات وصرف الشيكات وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او ماسبق

Page 92 of 123 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

35 - هالة البير سعيد  ارمانيوس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    34610   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2009 برقم ايداع   10079 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2023  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للطرف الول السيده/هاله البير سعيد والثانى السيد/ بيشوى ماهر ميخائيل 

مجتمعين فقط , ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوكوالمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذالك حق التوقيع عل عقود الشراء او البيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والرض والسيارات واللت والمعدات -ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر 0

36 - محمد عبد العزيز عبد ا ريحان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    44760   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2010 برقم ايداع   7005 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

37 - احمد محمود احمد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    44760   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2010 برقم ايداع   7005 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

38 - عمرو كمال مصطفى الجوهرى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44760   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2010 برقم ايداع   7005 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

39 - محمد كمال مصطفي الجوهري  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44760   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2010 برقم ايداع   7005 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  اصبح / الدارة والتوقيع محمد 

كمال مصطفى الجوهرى و السيد / عمرو كمال مصطفى الجوهرى مجتمعين او منفردين ول يعتد باى توقيع 

خلف ذلك وكذلك لهم كافه الصلحيات والسلطات فى تحقيق اغراض الشركة وحق اعمال التصرف من بيع 

وشراء لصول والسيارات وحق القتراض من البنوك والغير وحق الرهن وحق كفاله الغير باسم الشركة

40 - فاروق محمد رشاد محمد كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    78669   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2014 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  واستلمه كافه مستحقاته

41 - نورهان جمال احمد صفوت محمد امين  تاجر-كامل الهلية   المقيد برقم قيد    78669   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2014 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

65 - طارق فتوح محمود حسن عرابى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    42909   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2010 برقم ايداع   2749 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  خروج للوفاه

66 - مجدى فؤاد بشتا بشاى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38609   وتم ايداعه بتاريخ    2009-10-29 

برقم ايداع   15404 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تعديل الدارة وحق التوقيع لتصبح /موكلة 

لجميع الشركاء مجنمعين اومنفردين 0

67 - ايمن فايز عزيزخليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    83308   وتم ايداعه بتاريخ    2014-10-12 

برقم ايداع   14771 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

42 - احمد محمود طه امام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    78669   وتم ايداعه بتاريخ    2014-03-18 

برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  الداره والتوقيع موكله للشريك / احمد محمود طه 

امام منفردا فى كل شى وله كافه الصلحيات بالتوقيع بالنيابه عن الشركه امام كافه الجهات الرسميه والحكوميه 

وايضا فى التعاقدات الخاصه بالشركه مع الشركات الخرى و التعاملت البنكيه من اقتراض و رهن وفتح 

الحسابات مع جميع البنوك والمصاريف واصدار خطابات الضمان وله حق التفويض والتوكيل للغير والتعاملت 

الخاصه بشراء ورهن الصول الثابته وبيع اصول والسيارات

43 - حسين سيد احمد احمد سيد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    58767   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   7807 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  
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44 - نجوى عبدالفتاح محمد عبدالرحيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    58767   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2011 برقم ايداع   7807 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  واصبح حق الداره والتوقيع على 

الشركه للشريكه المتضامنه  المنضمه السيده / نجوى عبد الفتاح محمد عبدالرحيم منفرده على ان تكون العمال 

الصادره منها فى حدود واغراض الشركه ولصالح تشافها

45 - ياسر رجب محمد امين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    107269   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   16963 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات فيماعدا رهن او بيع اى اصول مملوكه للشركة 

او الحصول على قروض باسم الشركة فيجب ان تصدر بالموافقة من جميع الشركاء

46 - محمد عزت محمد هريدى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    107269   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   16963 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

47 - محمد رجب محمد امين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    107269   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   16963 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

48 - ليلى شحاته الياس رزق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39513   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2009 برقم ايداع   16639 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

49 - بيشوي يوسف غالي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39513   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2009 برقم ايداع   16639 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

50 - ضياء يوسف غالي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    39513   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2009 برقم ايداع   16639 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  ادارة الشركة والتوقيع عنها 

للشريكين مجتمعين او منفردين يمثل الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ولهم الحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركةوممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكذل ذلك باسم الشركة وضمن اعراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

51 - أميل شاكر غبر مليك  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    32705   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2009 برقم ايداع   7536 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

52 - تيرزا  آن ويز  THERESA ANN WEISS  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    32705   

وتم ايداعه بتاريخ    24-05-2009 برقم ايداع   7536 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  اصبح 

الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة وفتح الحسابات والمصادقة على الحسابات المدينه والدائنه بالبنوك وكافه صور 

التعامل امام البنوك من سحب وايداع والحصول على التسهيلت المصرفيه وحق البيع والشراء والرهن 

والقتراض وبيع وشراءالصول الثابته والسيارات الخاصه بالشركة والقاطرات " الجرارات " الخاصه بالشركة 

وتمثيل الشركة امام كافه الجهات الحكومية والرسمية  من حق الشريك المتضامن المنضم السيد / اميل شاكر غبر 

مليك منفردا والسيدة / تيرزا ان ويز مجتمعين ل منفردين ولهما فى ذلك كافه الصلحيات بما يخدم مصالح الشركة 

وضمن اغراضها ولهما ان يوكل من يشاءا فى كل او بعض هذه الصلحيات

53 - خالد عيد عبد السيد مرسي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    5268   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2007 برقم ايداع   5696 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

Page 94 of 123 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

54 - عمر خالد عيد عبد السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    5268   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2007 برقم ايداع   5696 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  اصبح / الدارة والتوقيع 

للشريكين / خالد عيد عبد السيد مرسى و عمر خالد عيد عبد السيد مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى النكار 

والقرار والصلح والبراء ةوالتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن باسم 

الشركة مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى تفويض من ينوب عنهم فى ذلك

55 - وليد سيد طلعت احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    81657   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-24 

برقم ايداع   11239 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  يصبح ادارة الشركة وحق التوقيع عنها للساده 

الشركاء المنضامنين وهم وليد سيد طلعت احمد اسماعيل و حسام طلعت احمد اسماعيل و خالد سيد طلعت احمد 

اسماعيل مجتمعين

56 - سيد طلعت احمد اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    81657   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2014 برقم ايداع   11239 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  خروج للوفاة

57 - سمير حافظ قطب فايد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    83975   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2014 برقم ايداع   16308 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع ليصبح 

للسيد /سمير حافظ قطب  والسيد /احمد سمير حافظ مجتمعين او منفردين الحقفى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات البنكية وكذلك حق القتراض والتوقيع على عقود القتراض والئتمان والرهن ولهم الحق فى بيع وشراء 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وحق البيع للنفس وللغير وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وفى التوقيع وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل او استلم المستخلصات وكذلك لهم 

الحق فى كفالة الغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 0

58 - رجب عيد فهمى الشوربجى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    83975   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2014 برقم ايداع   16308 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  اصبح حق الداره والتوقيع - 

للسيد / سمير حافظ قطب فايد والسيد/ احمد سمير حافظ قطب ) مجتمعين او منفردين ( الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح الحاسابات البنكية وكذلك حق القتراض والتوقيع على عقود القتراض والئتمان والرهن ولهم الحق فى بيع 

وشراء اصول الشركه وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ والتوقيع وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل او استلم المستخلصات  وكذلك لهم الحق فى كفاله الغير 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

59 - معتمد فراج محمد محمد حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    35976   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2009 برقم ايداع   11828 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  
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60 - احمد على السيد ابراهيم رمانه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    35976   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2009 برقم ايداع   11828 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد / احمد على السيد ابراهيم رمانه والشريك المتضامن السيد / محمد محمود رشدى محمود مجتمعين 

او منفردين ولهما فى سبيل ذلك اوسع السلطات لداره الشركه وفى حدود اغراض الشركه وكذلك لهما مجتمعين او 

منفردين كافه الصلحيات فى التعامل امام البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

وخطابات الضمان وتمثيل الشركه فى كافه معاملتها مع الغير مجتمعين او منفردين ولهما فى سبيل ذلك اوسع 

السلطات لداره الشركه و التوقيع عنها وتمثلها امام كافه الجهات الداريه والحكوميه والغير حكوميه والقضائيه 

والهيئات والشركات والفراد والبنوك وفى سبيل تحقيق ذلك لهما الحق فى تظهير الشيكات والقتراض باسم 

الشركه وتوقيع عقود القروض وتقديم الضمانات اللزمه لذلك من رهونات عقاريه وتجاريه وتوقيع عقودها نيابه 

عن الشركه كذلك لهما مجتمعين او منفردين الحق فى التوقيع على عقود بيع وشراء العقار والمنقول والسيارات كل 

ذلك للنفس وللغير وبصفه عامه  على كافه انواع عقود التصرف ولهما مجتمعين او منفردين تمثيل الشركه امام 

السجل التجارى والغرفه التجاري والشهر العقارى والتامينات الجتماعيه ووزاره السياحه بكافه ادارتها ومكاتب 

العمل لهما الحق مجتمعين او منفردين فى توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق ذكره

61 - علء كرم على حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    35976   وتم ايداعه بتاريخ    2009-08-10 

برقم ايداع   11828 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

62 - محمد محمود رشدي محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35976   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2009 برقم ايداع   11828 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

63 - مهدي محمد عباس نصار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    35976   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2009 برقم ايداع   11828 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

64 - محمد طارق فتوح محمود عرابى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    42909   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2010 برقم ايداع   2749 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  تكون حق الدارة والتوقيع 

للطرفين الول  والثانى  محمد طارق فتوح محمود عرابى وهشام طارق فتوح عرابى مجتمعين او منفردين ولهما  

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات  الضمان وحق القتراض والرهن وكافة  صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و حق 

التوقيع على عقود الشراء  والبيع وابرام كافة العقود والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او الجل 

والتعامل مع كافة الجهات  الحكومية والغير الحكومية والضرائب والجمارك  وغيرها من الجهات ولهما حق البيع  

والتصرف والتوكيل لنفسهما او للغير  فى ممتلكات الشركة من  سيارات وعقارات ومنقولت وخلفه ويحق  لهما 

عمل توكيل بالدارة والتوقيع للغير فى كل او بعض ما ذكر  وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن  اغراضها

68 - بسام محمد رضا احمد الزهار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    83308   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2014 برقم ايداع   14771 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريك الثالث السيد/ بسام محمد رضا منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الشهر العقارى والتوقيع عن 

الشركة فى ادارة شئون الصيدله ووزارة الصحه وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهاداتالضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقودالقتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وكذلك له 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديدمرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ومعاملت وزارة 

الصحه وتمثل الشركة امام كافة الجهات المعنية بتسجيل الدوية والمستحضرات الطبية والمكملت الغذائية وذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها 0
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69 - ناصر عبدالمتعال عبدالمجيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    54837   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   2100 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

70 - محمد صلح صالح ابو شقه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    54837   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   2100 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

71 - محمد نادر عبد البر حسين سالم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    54837   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   2100 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع وتمثيل 

الشركة امام كافه الجهات سواء بنوك او جهات حكومية او قطاع عام او خاص وكذلك حق القتراض والرهن 

والبيع والشراء والتصرف فى الصول الثابته والمنقوله للشركة لى شريك من الشركاء المتضامنين / محمدص 

لح صالح ابو شقه او محمد نادر عبد البر حسين سالم مجتمعان او منفردان

72 - احمد محمد محمد ابو العل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    43289   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2010 برقم ايداع   3203 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

73 - محمود السيد امام صادق عبد الحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    43289   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2010 برقم ايداع   3203 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

74 - محمد السيد امام صادق عبد الحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    43289   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2010 برقم ايداع   3203 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  الدرة والتوقيع منفردا دون تدخل 

من باقى الشركاء وايضا يقوم بتقديم هذا العقد للجهات الرسمية لتخاذ اجراءات تسجيل هذا العقد

75 - عادل صلح حامد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12271   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   13766 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع منفردا وله 

حق التوقيع والدارة منفردا

76 - يحى محمد سليم حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12271   وتم ايداعه بتاريخ    2007-12-09 

برقم ايداع   13766 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

77 - اسماء يونس محمود تركى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12271   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   13766 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

78 - لوجين محمود محمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26371   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2008 برقم ايداع   16649 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

79 - محمود محمد حسن محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    26371   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2008 برقم ايداع   16649 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  ) الداره والتوقيع ليصبح 

للشريكين  المتضامنين ولهما كافة الصلحيات فى تحقيق غرض الشركة ولهما حق القرض من البنك والرهن وبيع 

اصول الشركة (

80 - نعمات محمود حنفى محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    26371   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2008 برقم ايداع   16649 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

81 - بيرى محمود محمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26371   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2008 برقم ايداع   16649 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

82 - لمار محمود محمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    26371   وتم ايداعه بتاريخ    2008-12-16 

برقم ايداع   16649 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

Page 97 of 123 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - ايمن سمير عثمان عبده عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3440   قيدت فى   17-04-2007 برقم ايداع    

3642 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

2 - عبد الستار احمد محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7867   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

8645 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

3 - نوال محمد ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11011   قيدت فى   07-11-2007 برقم ايداع    

12280 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

4 - احمد ابراهيم عبد الجواد خطابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11372   قيدت فى   15-06-2008 برقم 

ايداع    8020 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-14

5 - احمد ابراهيم عبد الجواد خطابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11372   قيدت فى   18-11-2007 برقم 

ايداع    12708 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

6 - محمود مرتضى ميدنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11730   قيدت فى   25-11-2007 برقم ايداع    

13133 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

7 - بلل محمود بلل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12722   قيدت فى   25-12-2007 برقم ايداع    

14281 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

8 - ميلد وليم رياض جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12885   قيدت فى   30-12-2007 برقم ايداع    

14486 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

9 - محمد وائل محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13065   قيدت فى   03-01-2008 برقم ايداع    

149 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

10 - محمد جمعه على محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13793   قيدت فى   24-01-2008 برقم ايداع    

1000 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

11 - ايهاب محمد عقل الغضبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14012   قيدت فى   29-01-2008 برقم ايداع    

1244 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

12 - اشرف ادوار ابوسته جبرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14041   قيدت فى   30-01-2008 برقم 

ايداع    1277 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

13 - مصطفى معوض محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14082   قيدت فى   30-01-2008 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

14 - ميلد سعد جرجس دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15094   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

2556 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

15 - جون ادولف عزمي ارتين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34310   قيدت فى   30-06-2009 برقم ايداع    

9677 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-29

16 - رفيق شكرى عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49152   قيدت فى   15-07-2010 برقم ايداع    

11938 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

17 - محمد ابراهيم محمد احمد الشيشينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50522   قيدت فى   01-09-2010 برقم 

ايداع    13997 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

18 - احمد سيد احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52536   قيدت فى   22-11-2010 برقم ايداع    

17249 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

19 - انتصار للجهزة التعويضيه والطراف الصناعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54101   قيدت فى   

23-01-2011 برقم ايداع    735 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-22
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20 - جمال عبدالحميد محمود نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58318   قيدت فى   03-07-2011 برقم 

ايداع    7110 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

21 - خالد السيد محمد ربيع العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60815   قيدت فى   20-10-2011 برقم 

ايداع    11379 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

22 - محمد فؤاد سيد فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64545   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

4686 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

23 - باسم عبدالعال الحسانين البقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64546   قيدت فى   26-04-2012 برقم 

ايداع    4678 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

24 - حبيب لصيانة الجهزة الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68613   قيدت فى   07-11-2012 برقم 

ايداع    12226 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

25 - سكينة محمود عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69958   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    49 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

26 - عبد الفضيل حسين احمدسالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82199   قيدت فى   20-08-2014 برقم ايداع    

12211 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

27 - صابر مصطفى عمر عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6718   قيدت فى   03-07-2007 برقم ايداع    

7327 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

28 - صيدلية د  نهى احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27788   قيدت فى   22-01-2009 برقم 

ايداع    1053 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-21

29 - شعبان محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34047   قيدت فى   23-06-2009 برقم ايداع    

9324 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

30 - مؤسسة الحسيني لتجارة وتوزيع الدوات المكتبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44049   قيدت فى   

14-03-2010 برقم ايداع    4847 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-13

31 - عمرو محمد وفيق محمد نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63702   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

2605 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

32 - مينا مجدى حبيب شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68877   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    

12905 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

33 - ماجده محمد موافى سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68970   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

13064 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

34 - احمد عبدالقادر عمران عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70000   قيدت فى   06-01-2013 برقم 

ايداع    131 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

35 - مصطفى ماهر سامى عبدالواحد حامد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70375   قيدت فى   

22-01-2013 برقم ايداع    980 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-21

36 - ايهاب عبده عبد الملك صدفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76027   قيدت فى   18-11-2013 برقم 

ايداع    13414 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-17

37 - سيد عبداللطيف محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78422   قيدت فى   09-03-2014 برقم 

ايداع    3192 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-08

38 - احمد طلعت محمداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78442   قيدت فى   09-03-2014 برقم ايداع    

3234 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-08

39 - جمال حفظ ا احمد محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3344   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

3539 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14
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40 - احمد محمد طلبه عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4309   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

4612 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

41 - عماد حسين احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4770   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    

5135 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

42 - اسامه محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6503   قيدت فى   27-06-2007 برقم ايداع    

7083 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

43 - وليد ناصر عبد العال السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12487   قيدت فى   13-12-2007 برقم ايداع    

14013 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

44 - مؤسسة نقل جمال صالح محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13576   قيدت فى   2008-01-20 

برقم ايداع    739 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

45 - سامح لطفى كامل جرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14177   قيدت فى   03-02-2008 برقم ايداع    

1434 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

46 - محمد سليمان السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15470   قيدت فى   05-03-2008 برقم ايداع    

3000 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

47 - مصطفى خليل جلل طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29493   قيدت فى   02-03-2009 برقم ايداع    

3255 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-01

48 - محمد محمد احمد العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34436   قيدت فى   02-07-2009 برقم ايداع    

9857 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-01

49 - هاله سيد محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35665   قيدت فى   03-08-2009 برقم ايداع    

11430 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

50 - اسامة احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36418   قيدت فى   19-08-2009 برقم ايداع    12431 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18

51 - رياض عبد ا جنيدي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40615   قيدت فى   24-12-2009 برقم ايداع    

18197 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-23

52 - حسين عبد الغنى صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53253   قيدت فى   19-12-2010 برقم 

ايداع    18363 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-18

53 - اشرف عثمان سيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54844   قيدت فى   02-03-2011 برقم ايداع    

2113 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

54 - عبد القادر احمد محمد عطوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55098   قيدت فى   10-03-2011 برقم 

ايداع    2486 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

55 - -صيدلية د  خالد عبد الباسط مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55119   قيدت فى   2011-03-10 

برقم ايداع    2523 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

56 - مؤسسة مدنى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56008   قيدت فى   11-04-2011 برقم 

ايداع    3449 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

57 - يوسف محمد يوسف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56115   قيدت فى   14-04-2011 برقم 

ايداع    3617 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

58 - هاله احمد محمد حسن غلوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58370   قيدت فى   03-07-2011 برقم ايداع    

7190 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

59 - عبدالناصر يوسف محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61761   قيدت فى   15-12-2011 برقم 

ايداع    20228 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14
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60 - احمد مصطفى عبدالعظيم محمد الخضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62929   قيدت فى   

16-02-2012 برقم ايداع    1252 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-15

61 - محمد حماد حسنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63958   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

3070 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

62 - السيد عبد الكريم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64573   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

4743 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

63 - حلمى جمال حلمى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65068   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

5627 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

64 - ايمن نصر محمد محمد لتجاره قطع غيار الموتوسيكلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65425   قيدت فى   

06-06-2012 برقم ايداع    5969 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-05

65 - احمد عبد الحميد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67889   قيدت فى   07-10-2012 برقم ايداع    

10922 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

66 - رافت عبد الرؤوف السيد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67930   قيدت فى   08-10-2012 برقم 

ايداع    10997 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

67 - ايهاب اخنوخ زكى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68203   قيدت فى   17-10-2012 برقم ايداع    

11474 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

68 - عماد محمد سليمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68868   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    

12893 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

69 - رومانى يوسف جاد يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69976   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

77 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

70 - محمد عطيفى محمدين عطيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70008   قيدت فى   06-01-2013 برقم 

ايداع    156 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

A2Z - 71 لتجاره الملبس الحريمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70008   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    8438 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

72 - هانى قطب احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73222   قيدت فى   21-05-2013 برقم ايداع    

7119 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

73 - محمد سامى على رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76257   قيدت فى   26-11-2013 برقم ايداع    

13886 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

74 - اسماعيل احمد عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80527   قيدت فى   09-02-2015 برقم ايداع    

1550 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

75 - اسماعيل احمد عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80527   قيدت فى   09-02-2015 برقم ايداع    

1552 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

76 - هانى مهنى عبده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81519   قيدت فى   16-07-2014 برقم ايداع    

10923 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-15

77 - صابر عبد السيد خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387   قيدت فى   31-01-2007 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

78 - اسامه فتحى عبد العزيز يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2829   قيدت فى   28-03-2007 برقم ايداع    

2970 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

79 - حسام محمد ابو النور كراويه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3797   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    

4042 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23
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80 - اسامه احمد على محمد حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5139   قيدت فى   28-05-2007 برقم ايداع    

5551 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

81 - ايفون فرج حنا بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6854   قيدت فى   08-07-2007 برقم ايداع    

7474 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

82 - ايفون فرج حنا بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6854   قيدت فى   22-12-2015 برقم ايداع    

15671 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

83 - جورج نخيل عيسى ظنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8239   قيدت فى   14-08-2007 برقم ايداع    

9074 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

84 - محمد حسنى زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8640   قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    

9536 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

85 - احمد جوده محمدى فاضل بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9505   قيدت فى   19-09-2007 برقم 

ايداع    10525 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

86 - ايهاب ابراهيم عثمان على عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13348   قيدت فى   2008-01-14 

برقم ايداع    477 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

87 - حازم نبيل شحاته ابراهيم الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14215   قيدت فى   04-02-2008 برقم 

ايداع    1475 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

88 - سعيد منير حليم تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14580   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

1930 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

89 - احمد ابو الوفا ابو الحمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20063   قيدت فى   24-06-2008 برقم 

ايداع    8570 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-23

90 - كوافيرربيع محمود سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23652   قيدت فى   29-09-2008 برقم 

ايداع    13132 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

91 - محمد فايز دهشان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32591   قيدت فى   19-05-2009 برقم ايداع    

7372 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

92 - احمد محمد محمود صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32805   قيدت فى   25-05-2009 برقم ايداع    

7651 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

93 - محمود سيد رضوان رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37992   قيدت فى   15-10-2009 برقم ايداع    

14578 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

94 - ايمن كمال جرجس جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42209   قيدت فى   03-02-2010 برقم ايداع    

1729 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-02

95 - ياسر عاطف ينى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56612   قيدت فى   05-05-2011 برقم ايداع    

3590 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

96 - وائل سعد السيد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59586   قيدت فى   25-08-2011 برقم ايداع    

9272 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

97 - احمد صلح غنيم دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65568   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

6255 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

98 - محمد مصطفى جبر قنصوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66548   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    

8336 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

99 - محمد ابراهيم محى الدين العرقان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67120   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    9397 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

100 - محمد احمد السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67253   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    

9648 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12
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101 - لبيبه كامل ثابت مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67542   قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    

10275 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

102 - سامر سمير سعيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67640   قيدت فى   26-09-2012 برقم ايداع    

10454 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

103 - ايليا شهدى ايليا بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70227   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

104 - ايهاب عبد الحميد عبد ا الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70512   قيدت فى   2013-01-30 

برقم ايداع    1272 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

105 - ايهاب ابراهيم عثمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70654   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

1535 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

106 - علء عبد الفضيل مبارك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70994   قيدت فى   19-02-2013 برقم 

ايداع    2220 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

107 - تامر شعبان محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72694   قيدت فى   28-04-2013 برقم ايداع    

5772 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-27

108 - رجب احمد حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2071   قيدت فى   11-03-2007 برقم ايداع    

2162 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

109 - ابراهيم محمد احمد عباس قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6006   قيدت فى   17-06-2007 برقم 

ايداع    6516 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

110 - ابراهيم محمد احمد عباس قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6006   قيدت فى   26-09-2017 برقم 

ايداع    9169 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

111 - شعبان عبد المقصود شعبان الجنزورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7243   قيدت فى   2007-07-17 

برقم ايداع    7912 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

112 - محمد محمود حسانين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7453   قيدت فى   24-07-2007 برقم 

ايداع    8143 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

113 - عبد المنعم احمد على هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8024   قيدت فى   08-08-2007 برقم ايداع    

8831 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

114 - ايمن عبد المنعم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10564   قيدت فى   28-10-2007 برقم ايداع    

11766 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

115 - رفاعى حسان رفاعى عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12866   قيدت فى   27-12-2007 برقم 

ايداع    14462 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

116 - محمد سعد كامل عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13716   قيدت فى   22-01-2008 برقم ايداع    

914 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

117 - هيثم محمود خيرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14815   قيدت فى   17-02-2008 برقم ايداع    

2140 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

118 - صيدلية مريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15494   قيدت فى   05-03-2008 برقم ايداع    3035 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

119 - احمد حسن للنقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17671   قيدت فى   05-05-2008 برقم ايداع    5678 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-04

120 - سامر السعيد زكى طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29921   قيدت فى   11-03-2009 برقم ايداع    

3814 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

121 - صيدلية د\ايهاب ابو شويكة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50942   قيدت فى   23-09-2010 برقم ايداع    

14665 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22
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122 - اسامه ابراهيم مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54000   قيدت فى   20-01-2011 برقم ايداع    

583 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

123 - حمدى صالح محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57647   قيدت فى   07-06-2011 برقم ايداع    

6030 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

124 - اشرف عدلى عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65709   قيدت فى   24-06-2012 برقم 

ايداع    6603 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

125 - محمد جمال جمعه عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70497   قيدت فى   29-01-2013 برقم ايداع    

1241 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

126 - حسن عبدالجواد محمد خشان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70808   قيدت فى   12-02-2013 برقم 

ايداع    1853 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

127 - مؤسسة الحسينى للبقالة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88591   قيدت فى   24-08-2015 برقم ايداع    

11840 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

128 - عبدالنعيم محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8897   قيدت فى   30-08-2007 برقم ايداع    

9831 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

129 - اشرف حافظ عبدالعزيز حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13351   قيدت فى   14-01-2008 برقم 

ايداع    480 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

130 - مصطفى عاطف ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13909   قيدت فى   28-01-2008 برقم 

ايداع    1129 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

131 - محسن مختار على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40379   قيدت فى   20-12-2009 برقم ايداع    

17862 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-19

132 - عماد حسن مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44824   قيدت فى   22-04-2010 برقم ايداع    

7099 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

133 - احمد قاسم اسماعيل طلحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45506   قيدت فى   12-05-2010 برقم ايداع    

8081 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

134 - ثروت سليم سليم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51753   قيدت فى   20-10-2010 برقم ايداع    

15958 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

135 - باسم محمد رضا محمد الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59354   قيدت فى   15-08-2011 برقم 

ايداع    8905 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

136 - حازم طه احمد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62118   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

50 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

137 - انطوان مخلص روفائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63542   قيدت فى   13-03-2012 برقم 

ايداع    2320 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

138 - ابانوب انور فوزى حنا شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66846   قيدت فى   28-08-2012 برقم 

ايداع    8889 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

139 - سعيد جمال سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67788   قيدت فى   02-10-2012 برقم ايداع    

10740 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

140 - محمود محمد محمود بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69247   قيدت فى   03-12-2012 برقم ايداع    

13612 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

141 - هانى جمال الدين محمود عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69533   قيدت فى   2012-12-16 

برقم ايداع    14172 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

142 - عمرو احمد عاشور على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69946   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

35 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02
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143 - عبد الرحمن كامل عطا ا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70390   قيدت فى   2013-01-22 

برقم ايداع    1652 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

144 - صلح ابورحاب عبد الرحيم ابو رحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74853   قيدت فى   

08-09-2013 برقم ايداع    10728 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-07

145 - شريف عبدالعليم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76317   قيدت فى   28-11-2013 برقم ايداع    

14033 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-27

146 - نفين ابراهيم ايوب ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77674   قيدت فى   04-02-2014 برقم 

ايداع    1535 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

147 - عبد المنعم محمد محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80044   قيدت فى   15-05-2014 برقم ايداع    

6790 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

148 - محمد صلح عبد اللطيف على الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88051   قيدت فى   2015-08-02 

برقم ايداع    10636 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

149 - محمد جابر محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2870   قيدت فى   29-03-2007 برقم ايداع    

3012 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

150 - امل محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7415   قيدت فى   22-07-2007 برقم ايداع    

8102 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

151 - ماهر مرزوق اخنوخ داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8868   قيدت فى   29-08-2007 برقم ايداع    

9797 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

152 - سيد عبد العزيز بدر خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9164   قيدت فى   09-09-2007 برقم ايداع    

10138 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

153 - محمود محمد فاروق محمود المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10799   قيدت فى   2007-11-01 

برقم ايداع    12028 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

154 - سمعان وهيب سمعان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12549   قيدت فى   16-12-2007 برقم 

ايداع    14079 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

155 - مجدى عطيه عطيه بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14201   قيدت فى   03-02-2008 برقم ايداع    

1459 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

156 - احمد سعيد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15153   قيدت فى   26-02-2008 برقم ايداع    

2627 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

157 - خالد فرغلى على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15386   قيدت فى   03-03-2008 برقم ايداع    

2903 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

158 - احمد عبد الوهاب احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26324   قيدت فى   15-12-2008 برقم 

ايداع    16580 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

159 - احمد فهمى ابراهيم مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68211   قيدت فى   17-10-2012 برقم ايداع    

11489 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

160 - عصمت سيد عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69977   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

78 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

161 - انيس دمهور عوض بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86864   قيدت فى   13-05-2015 برقم ايداع    

5572 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

162 - ولء عبد الغني مصطفي البكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86900   قيدت فى   14-05-2015 برقم 

ايداع    5659 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13
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163 - محمود كامل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88261   قيدت فى   11-08-2015 برقم ايداع    

11129 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10

164 - منصور امام منصور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13770   قيدت فى   23-01-2008 برقم 

ايداع    975 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

165 - اشرف على محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13852   قيدت فى   27-01-2008 برقم ايداع    

1063 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

166 - شعبان ابراهيم الصاوى عقيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14379   قيدت فى   07-02-2008 برقم 

ايداع    1676 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

167 - اشرف وجيه السيد السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14811   قيدت فى   17-02-2008 برقم 

ايداع    2136 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

168 - طارق محمد حمزه اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14889   قيدت فى   20-02-2008 برقم 

ايداع    2299 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

169 - عبد ا احمد مهدى فرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15815   قيدت فى   12-03-2008 برقم ايداع    

3418 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

170 - محمود محمد محمود محمود خروب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27704   قيدت فى   2009-01-21 

برقم ايداع    946 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

171 - المير وصفى ناشدغطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49851   قيدت فى   08-08-2010 برقم ايداع    

12994 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

172 - رامز تل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50349   قيدت فى   25-08-2010 برقم ايداع    13742 وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

173 - ايمن محمد عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53974   قيدت فى   19-01-2011 برقم ايداع    

544 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

174 - طه حسين مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54665   قيدت فى   24-02-2011 برقم ايداع    

1851 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

175 - خالد عبدالمؤمن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58297   قيدت فى   29-06-2011 برقم ايداع    

7085 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

176 - عازر سعد عازر سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59574   قيدت فى   24-08-2011 برقم ايداع    

9249 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

177 - خالد جميل محمود محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62264   قيدت فى   19-01-2012 برقم ايداع    

384 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

178 - محمد محمود طه عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63685   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

2574 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

179 - تامر طه عبد النبى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66521   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

8271 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-05

180 - سماح سعيد عبدا جاد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66967   قيدت فى   02-09-2012 برقم 

ايداع    9109 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

181 - هشام مراد اسحق حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67493   قيدت فى   23-09-2012 برقم ايداع    

10184 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

182 - اشرف كمال هاشم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68775   قيدت فى   14-11-2012 برقم ايداع    

12724 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

183 - شوكت نشات رمزى زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69943   قيدت فى   02-01-2013 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01
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184 - شوكت نشات رمزى زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69943   قيدت فى   02-08-2015 برقم ايداع    

10661 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

185 - امير زكريا فوزى رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70301   قيدت فى   20-01-2013 برقم ايداع    

734 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

186 - توفيق توفيق احمد اللفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70332   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    

894 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

187 - سامح سعد ناشد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71291   قيدت فى   03-03-2013 برقم ايداع    

2935 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

188 - على محمود صبره زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85051   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    

3142 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

189 - على محمود صبره زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85051   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

3798 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

190 - محمد عبد الحميد على عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86195   قيدت فى   03-06-2015 برقم 

ايداع    8019 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

191 - هلل زكى رزق حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12230   قيدت فى   06-12-2007 برقم ايداع    

13721 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

192 - وليد عبد اللطيف عبد الرحمن محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13692   قيدت فى   

22-01-2008 برقم ايداع    884 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-21

193 - اصبح  مكتب كباشه والرضا للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14650   قيدت فى   

14-02-2008 برقم ايداع    2015 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-13

194 - هانى عزت سيد احمد كباشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14650   قيدت فى   07-10-2010 برقم 

ايداع    15246 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

195 - كوافير عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23489   قيدت فى   24-09-2008 برقم ايداع    12931 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-23

196 - عطيه حسان محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26419   قيدت فى   17-12-2008 برقم ايداع    

16708 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

197 - محمد عبد الفتاح عبد الرحمن الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26768   قيدت فى   

25-12-2008 برقم ايداع    17157 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-24

198 - حسين صبحي حسن سيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28449   قيدت فى   08-02-2009 برقم 

ايداع    1923 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

199 - اسامه لتوزيع قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35359   قيدت فى   2009-07-27 

برقم ايداع    11048 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

200 - وائل مصيلحى مهدى البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35977   قيدت فى   10-08-2009 برقم 

ايداع    11829 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

201 - محمد على محمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38567   قيدت فى   28-10-2009 برقم ايداع    

15337 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

202 - جمال نادي محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43203   قيدت فى   23-02-2010 برقم ايداع    

3083 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22
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203 - عصام محمد احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53590   قيدت فى   28-12-2010 برقم ايداع    

18285 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

204 - سيزر رشيد فايز زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57585   قيدت فى   06-06-2011 برقم ايداع    

5926 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

205 - على عبد الرحمن توفيق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59756   قيدت فى   07-09-2011 برقم 

ايداع    9546 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

206 - صيدلية د  سماح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61125   قيدت فى   02-11-2011 برقم ايداع    

11924 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

207 - هانى ميشيل فرج حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66976   قيدت فى   03-09-2012 برقم ايداع    

9125 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

208 - عيد سيد سلمه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70015   قيدت فى   06-01-2013 برقم ايداع    

164 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

209 - رفعت ابراهيم مصطفى عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70606   قيدت فى   03-02-2013 برقم 

ايداع    1448 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

210 - نشات محلب عبد المسيح مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72224   قيدت فى   09-04-2013 برقم 

ايداع    4869 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

211 - ناصر محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83962   قيدت فى   06-11-2014 برقم ايداع    

16277 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

212 - معرض عزت جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84734   قيدت فى   19-02-2015 برقم ايداع    

2133 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

213 - حسن جمعة حسن عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86760   قيدت فى   10-05-2015 برقم ايداع    

5319 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

214 - كريم عادل عبد الرحمن عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   509   قيدت فى   05-02-2007 برقم 

ايداع    509 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

215 - هشام وهبه محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3049   قيدت فى   04-04-2007 برقم ايداع    

3212 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

216 - جمال عبد الواحد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5224   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

5648 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

217 - عباس احمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6035   قيدت فى   17-06-2007 برقم ايداع    

6554 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

218 - عباس رزق للتجارة والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6035   قيدت فى   

17-06-2007 برقم ايداع    6554 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-16

219 - فرغلى للمصنوعات الجلدية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8185   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

9008 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

220 - محمد محمد مصطفى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13886   قيدت فى   27-01-2008 برقم 

ايداع    1102 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

221 - باسم يعقوب فهيم حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15635   قيدت فى   09-03-2008 برقم ايداع    

3194 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-08

222 - باسم يعقوب فهيم حبشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15635   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

4902 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13
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223 - ابو الفتح كامل طه مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17349   قيدت فى   19-10-2014 برقم ايداع    

15124 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

224 - محمد عبدالفتاح عبدالتواب عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23858   قيدت فى   2008-10-12 

برقم ايداع    13407 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-11

225 - احمد اسماعيل على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40189   قيدت فى   15-12-2009 برقم ايداع    

17623 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

226 - فاروق للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43525   قيدت فى   02-03-2010 برقم ايداع    

4135 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

227 - عبدالرحيم ربيع محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50949   قيدت فى   23-09-2010 برقم 

ايداع    14675 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

228 - عثمان صبيح عثمان خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54976   قيدت فى   07-03-2011 برقم ايداع    

2314 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

229 - شريف عثمان حسن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68624   قيدت فى   08-11-2012 برقم 

ايداع    12248 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

230 - احمد حسنى عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69304   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

13718 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

231 - حسنى عبدالعظيم محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70880   قيدت فى   14-02-2013 برقم 

ايداع    2019 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

232 - حسن عبدالقادر كليب سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71436   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    3233 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

233 - فاطمة مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71519   قيدت فى   11-03-2013 برقم ايداع    

3400 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

234 - سيد رمضان محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80875   قيدت فى   18-06-2014 برقم ايداع    

9585 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

235 - جمال محمد الربعين بندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84104   قيدت فى   12-11-2014 برقم 

ايداع    16607 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

236 - سعيد محمود محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84472   قيدت فى   08-02-2015 برقم ايداع    

1460 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

237 - اشرف محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85607   قيدت فى   06-04-2015 برقم ايداع    

4652 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

238 - خالد ابو الحمد بكرى هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16   قيدت فى   22-01-2007 برقم ايداع    

16 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

239 - محمد عبد التواب عبد ا عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6666   قيدت فى   2007-07-02 

برقم ايداع    7268 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

240 - حسن سيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7612   قيدت فى   29-07-2007 برقم ايداع    

8338 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

241 - ياسر محمد سليمان صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13452   قيدت فى   16-01-2008 برقم ايداع    

586 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

242 - على محمد محمد خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13738   قيدت فى   23-01-2008 برقم ايداع    

937 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

243 - ايهاب ابراهيم يوسف عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13744   قيدت فى   2008-01-23 

برقم ايداع    943 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22
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244 - امين للمفروشات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14048   قيدت فى   30-01-2008 برقم ايداع    1284 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

245 - صيدلية د محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14406   قيدت فى   07-02-2008 برقم ايداع    

1704 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

246 - محمد مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16474   قيدت فى   01-04-2008 برقم ايداع    

4232 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-31

247 - حسنى محمد عبد القادر شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23485   قيدت فى   24-09-2008 برقم 

ايداع    12927 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-23

248 - احمد سلمه رمضان بسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28814   قيدت فى   16-02-2009 برقم ايداع    

2396 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

249 - سعد صبري سعد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30878   قيدت فى   05-04-2009 برقم ايداع    

5083 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-04

250 - احمد محمود خليل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36959   قيدت فى   08-09-2009 برقم ايداع    

13188 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

251 - خليل صبحى احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40308   قيدت فى   16-12-2009 برقم 

ايداع    17773 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

252 - اسامة محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53459   قيدت فى   23-12-2010 برقم ايداع    

18688 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-22

253 - صفوت حسين عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54126   قيدت فى   24-01-2011 برقم ايداع    

775 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

254 - محمود سيف الدين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56355   قيدت فى   21-04-2011 برقم 

ايداع    3988 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

255 - باخوم فكتر مترى مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62976   قيدت فى   20-02-2012 برقم ايداع    

1334 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

256 - شادى احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63706   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

2615 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

257 - محمد انور محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65142   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    

5766 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

258 - مصطفى عبدالمقصود عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65840   قيدت فى   

02-07-2012 برقم ايداع    6834 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-01

259 - وليد شكرى بشاى عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67382   قيدت فى   18-09-2012 برقم 

ايداع    9887 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

260 - ناجى ونجت مطر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71635   قيدت فى   14-03-2013 برقم ايداع    

4615 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

261 - عيد منصور رفعت طنيوس منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73310   قيدت فى   2013-05-26 

برقم ايداع    7382 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

262 - حازم صابر احمد محمد فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78761   قيدت فى   20-03-2014 برقم 

ايداع    3937 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

263 - كمال مصطفى كمال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80089   قيدت فى   18-05-2014 برقم ايداع    

6883 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-17
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264 - سيد نيازى سيد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3985   قيدت فى   02-05-2007 برقم ايداع    

4247 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

265 - محى عبد السلم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4149   قيدت فى   06-05-2007 برقم ايداع    

4436 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

266 - محى عبد السلم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4149   قيدت فى   23-05-2010 برقم ايداع    

7722 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-22

267 - محى عبد السلم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4149   قيدت فى   21-08-2007 برقم ايداع    

9422 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

268 - ناصر محمود امين عبد الرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5241   قيدت فى   30-05-2007 برقم 

ايداع    5666 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

269 - طارق احمد ابو النصر احمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13912   قيدت فى   2008-01-28 

برقم ايداع    1132 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

270 - صيدلية د  فيليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14555   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    1900 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

271 - عرفات سيد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24244   قيدت فى   21-10-2008 برقم 

ايداع    13903 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20

272 - محي الدين مصطفى عبد الفتاح على حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38952   قيدت فى   

08-11-2009 برقم ايداع    15879 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-07

273 - عصام سمير غالى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41880   قيدت فى   27-01-2010 برقم ايداع    

1281 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

274 - كريم احمد محمد البدري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49486   قيدت فى   26-07-2010 برقم ايداع    

12434 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

275 - المغربى للعمال الهندسية والمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54784   قيدت فى   2011-02-28 

برقم ايداع    2016 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

276 - نعمه على عامر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62908   قيدت فى   16-02-2012 برقم ايداع    

1211 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

277 - مها عبد الرحمن محمد عبد المعين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63599   قيدت فى   2012-03-14 

برقم ايداع    2406 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

278 - اشرف اسعد مسعود جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64272   قيدت فى   12-04-2012 برقم 

ايداع    4103 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

279 - حسن محمد مليجى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66314   قيدت فى   24-07-2012 برقم ايداع    

7940 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

280 - عامر احمد عبدالعظيم حسين عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69175   قيدت فى   

29-11-2012 برقم ايداع    13460 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

281 - باسم احمد يوسف رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69467   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

14056 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

282 - مجدى عباس حليم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69698   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

15180 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

283 - شوقى حسين سعد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71059   قيدت فى   20-02-2013 برقم ايداع    

2340 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19
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284 - عمرو عادل سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85897   قيدت فى   21-04-2015 برقم ايداع    

5580 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

285 - محمود عيد خير ا سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   491   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

491 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

286 - محمد السيد عزب احمد النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6847   قيدت فى   08-07-2007 برقم 

ايداع    7465 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

287 - ياسر مرزوق عشم ا منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8951   قيدت فى   02-09-2007 برقم 

ايداع    9892 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

288 - احمد محمد حسن سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10701   قيدت فى   30-10-2007 برقم ايداع    

11922 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

289 - مجدى عزيز محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11252   قيدت فى   13-11-2007 برقم ايداع    

12561 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

290 - محمد عبدا عبدالعزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11968   قيدت فى   02-12-2007 برقم 

ايداع    13416 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

291 - مصطفى محروس مصطفى عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12051   قيدت فى   

03-12-2007 برقم ايداع    13510 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

292 - حسين عبد الحميد احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13237   قيدت فى   10-01-2008 برقم 

ايداع    344 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

293 - سعيد حسين حسن علفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13877   قيدت فى   27-01-2008 برقم ايداع    

1091 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

294 - اسامه عباس ابوالعل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14258   قيدت فى   04-02-2008 برقم ايداع    

1529 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

295 - ماهر فؤاد شحاته فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14328   قيدت فى   06-02-2008 برقم ايداع    

1608 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

296 - عبد المسيح ابراهيم عبد ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14329   قيدت فى   2008-02-06 

برقم ايداع    1609 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

297 - محمد فاروق عبدالحميد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14739   قيدت فى   17-02-2008 برقم 

ايداع    2194 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

298 - فاطمه الزهراء محمود محمد محمود عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15131   قيدت فى   

11-02-2014 برقم ايداع    1904 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-10

299 - فاطمه الزهراء محمود محمد محمود عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15131   قيدت فى   

26-02-2008 برقم ايداع    2601 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-25

300 - رافت كراس حبيش مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15493   قيدت فى   05-03-2008 برقم ايداع    

3032 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

301 - رينيه ميخائيل حنا بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16269   قيدت فى   26-03-2008 برقم ايداع    

3976 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-25

302 - اسلم مصطفى محمد معدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24097   قيدت فى   16-10-2008 برقم ايداع    

13708 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-15
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303 - طارق عبدالسلم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31400   قيدت فى   15-04-2009 برقم ايداع    

5778 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-14

304 - محمود جابر محمود عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43503   قيدت فى   02-03-2010 برقم 

ايداع    4107 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

305 - مصطفى على احمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48888   قيدت فى   08-07-2010 برقم ايداع    

11573 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

306 - ايمان محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48923   قيدت فى   08-07-2010 برقم ايداع    

11618 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

307 - ماجده حسن سيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54472   قيدت فى   17-02-2011 برقم ايداع    

1546 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

308 - ماجده حسن سيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54472   قيدت فى   07-03-2011 برقم ايداع    

2281 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

309 - تامر محمد رشدى طه الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56683   قيدت فى   08-05-2011 برقم 

ايداع    3703 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

310 - سراج الدين ممدوح زكى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57114   قيدت فى   2011-05-19 

برقم ايداع    3871 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

311 - مجدى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64260   قيدت فى   12-04-2012 برقم ايداع    

4086 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

312 - خالد على احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64300   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

4153 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

313 - تسنيم طارق صلح الدين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67531   قيدت فى   24-09-2012 برقم 

ايداع    10253 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

314 - هيثم رجب حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68743   قيدت فى   13-11-2012 برقم ايداع    

12667 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

315 - محمد السيد العربى محمد السيد موافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69144   قيدت فى   2012-11-28 

برقم ايداع    13401 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

316 - عاطف عبدالعظيم عبدالمعطى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70392   قيدت فى   2013-01-23 

برقم ايداع    1009 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

317 - جورج صبحى برسوم نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70974   قيدت فى   18-02-2013 برقم ايداع    

2190 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

318 - محمد حيدر محمد احمد ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80593   قيدت فى   09-06-2014 برقم ايداع    

8970 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

319 - محمد علي رمضان بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80749   قيدت فى   15-06-2014 برقم ايداع    

9284 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

320 - مصطفى البدرى مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85551   قيدت فى   02-04-2015 برقم 

ايداع    4470 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

321 - احذيه النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3803   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    4048 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

322 - محمود عبد الغفار محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7204   قيدت فى   16-07-2007 برقم ايداع    

7865 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

323 - هلل عباس عبد العزيز على مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13208   قيدت فى   2008-01-10 

برقم ايداع    309 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09
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324 - هلل عباس عبد العزيز على مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13208   قيدت فى   2009-05-07 

برقم ايداع    6830 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-06

325 - مدحت محروس نسيم اسحاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13384   قيدت فى   14-01-2008 برقم 

ايداع    517 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

326 - محمد جلل احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13557   قيدت فى   17-01-2008 برقم ايداع    

713 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

327 - احمد محسن محمد فخرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14240   قيدت فى   04-02-2008 برقم 

ايداع    1504 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

328 - نبويه احمد السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14310   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

1589 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

329 - مصطفى محمد محمد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14408   قيدت فى   07-02-2008 برقم ايداع    

1709 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

330 - منال فاروق فوزى بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14634   قيدت فى   13-02-2008 برقم ايداع    

1996 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

331 - باسم اسماعيل اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15089   قيدت فى   25-02-2008 برقم 

ايداع    2551 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

332 - منير رسمى خلف ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43175   قيدت فى   23-02-2010 برقم ايداع    

3051 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

333 - منير رسمى خلف ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43175   قيدت فى   02-08-2015 برقم ايداع    

10689 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

334 - منير رسمى خلف ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43175   قيدت فى   02-08-2015 برقم ايداع    

10691 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

335 - عادل سليمان زين العابدين على محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43758   قيدت فى   

08-03-2010 برقم ايداع    4476 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-07

336 - تامر السيد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46577   قيدت فى   17-05-2010 برقم ايداع    

8334 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

337 - محمد محمد محمود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49147   قيدت فى   14-07-2010 برقم ايداع    

11931 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

338 - وجدى ماهر عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53853   قيدت فى   17-01-2011 برقم ايداع    336 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

339 - مجدى البرت ذكرى فيلبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56899   قيدت فى   15-05-2011 برقم ايداع    

3521 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

340 - احمد رضا محمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59692   قيدت فى   05-09-2011 برقم 

ايداع    9433 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

341 - حسام محمد رشاد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63658   قيدت فى   18-03-2012 برقم 

ايداع    2525 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

342 - احمد ابوزيد محجوب ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67024   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    9231 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

343 - اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70781   قيدت فى   2013-02-11 

برقم ايداع    1798 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10
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344 - محمد زغلول عارف درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70828   قيدت فى   12-02-2013 برقم 

ايداع    1896 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

345 - محمود صبحى السيد شطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71085   قيدت فى   21-02-2013 برقم ايداع    

2501 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

346 - كرم عدلى واصف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71307   قيدت فى   03-03-2013 برقم ايداع    

2972 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

347 - محمد عفيفى منوفى محمد مقبول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73994   قيدت فى   23-06-2013 برقم 

ايداع    8791 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-22

348 - احمد فتحى احمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78323   قيدت فى   04-03-2014 برقم ايداع    

2970 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03

349 - كرم عبدالرازق محمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81733   قيدت فى   04-08-2014 برقم 

ايداع    11406 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

350 - سعيد كمال امين عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82747   قيدت فى   16-09-2014 برقم ايداع    

13680 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

351 - احمد عبد الرحمن زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85796   قيدت فى   15-04-2015 برقم ايداع    

5304 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

352 - احمد عبد الرحمن زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85796   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

10984 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

353 - القماش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5915   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    6420 وفى تاريخ  

21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

354 - ابو المجد أيوب احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8655   قيدت فى   26-08-2007 برقم ايداع    

9556 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

355 - ماجد مراد موسى يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15779   قيدت فى   12-03-2008 برقم ايداع    

3376 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

356 - محمود عبدالغفار على على الزهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33481   قيدت فى   2009-06-10 

برقم ايداع    8576 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

357 - عمرو سعيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46424   قيدت فى   13-05-2010 برقم ايداع    

8136 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

358 - محمد رفعت على جمعة ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52569   قيدت فى   23-11-2010 برقم 

ايداع    17291 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

359 - محمد حمدى احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58829   قيدت فى   20-07-2011 برقم ايداع    

7897 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

360 - احمد سيد احمد محمود غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61602   قيدت فى   08-12-2011 برقم ايداع    

13940 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

361 - محمد مصطفى حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63837   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    

2664 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

362 - ناهد حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65869   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

6930 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

363 - محمد حسن عبدالحميد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86389   قيدت فى   11-06-2015 برقم 

ايداع    8578 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-10

364 - عادل ماهر فؤاد ابو المكارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6125   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    

6657 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18
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365 - محمد صبحى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8614   قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    

9505 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-08-22

366 - رجب محمد ابراهيم يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11160   قيدت فى   12-11-2007 برقم ايداع    

12457 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

367 - مؤسسة عادل عبدالحميد للمقاولت والتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13559   قيدت فى   

17-01-2008 برقم ايداع    715 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-16

368 - جوزيف انور نصر ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14735   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    2189 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

369 - جوزيف انور نصر ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14735   قيدت فى   09-06-2016 برقم 

ايداع    5144 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

370 - جوزيف انور نصر ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14735   قيدت فى   15-05-2014 برقم 

ايداع    6756 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

371 - جوزيف انور نصرا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14735   قيدت فى   02-06-2010 برقم ايداع    

9518 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

372 - حسين محمود شاهين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16246   قيدت فى   25-03-2008 برقم ايداع    

3950 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

373 - محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18112   قيدت فى   14-05-2008 برقم ايداع    

6206 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-13

374 - مرزوق للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23465   قيدت فى   23-09-2008 برقم ايداع    

12899 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22

375 - عبيد محمد عبيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30283   قيدت فى   19-03-2009 برقم ايداع    

4300 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-18

376 - وليد حنفى محمد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41213   قيدت فى   12-01-2010 برقم ايداع    

404 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

377 - ايهاب محمد عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42551   قيدت فى   10-02-2010 برقم 

ايداع    2183 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

378 - رافت محمد احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44186   قيدت فى   16-03-2010 برقم ايداع    

5026 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

379 - دينا قنديل على سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56936   قيدت فى   16-05-2011 برقم ايداع    

3583 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

380 - سامى سيد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61866   قيدت فى   20-12-2011 برقم ايداع    

20398 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

381 - رامى روميل موريس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65174   قيدت فى   27-05-2012 برقم 

ايداع    5834 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

382 - مدحت النادى لتجارة الملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68196   قيدت فى   17-10-2012 برقم 

ايداع    11464 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

383 - حماده سمير فكرى عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69202   قيدت فى   02-12-2012 برقم 

ايداع    13510 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

384 - مصطفى جمال السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70848   قيدت فى   13-02-2013 برقم 

ايداع    1940 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12
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385 - منى محمود على عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72042   قيدت فى   03-04-2013 برقم ايداع    

4510 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

386 - يوسف سمعان عدلي ورسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85389   قيدت فى   26-03-2015 برقم ايداع    

4128 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

387 - رأفت سيد فريد حمدون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87088   قيدت فى   24-05-2015 برقم ايداع    

7373 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

388 - مجدى محمد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4423   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

4738 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

389 - اميل منصف موسى صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12207   قيدت فى   06-12-2007 برقم ايداع    

13695 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

390 - جرجس صبحى حبيب جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15116   قيدت فى   26-02-2008 برقم ايداع    

2583 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

391 - فيصل صلح محمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15975   قيدت فى   18-03-2008 برقم ايداع    

3615 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-17

392 - محمد عبد النبى عبد الستار عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19543   قيدت فى   

12-06-2008 برقم ايداع    7944 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-11

393 - ايمن مفيد شلبي سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22906   قيدت فى   08-09-2008 برقم ايداع    

12184 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

394 - محمد صبحى محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26761   قيدت فى   25-12-2008 برقم 

ايداع    17148 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-12-24

395 - عمار عامر مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36003   قيدت فى   10-08-2009 برقم ايداع    

11870 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

396 - ريمون نبيل مسعد أيوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37339   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

3203 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

397 - عبير قرنى عبد العظيم عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39470   قيدت فى   2009-11-18 

برقم ايداع    16580 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

398 - كريمه محمد عبد الوهاب سيد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39579   قيدت فى   2009-11-22 

برقم ايداع    16737 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-21

399 - محمد السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49003   قيدت فى   12-07-2010 برقم ايداع    

11724 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

400 - احمد فضل متولى عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66490   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

8220 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

401 - اصبح احمد معطى بخيت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67126   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    9405 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

402 - مصطفى عبد الهادى على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71095   قيدت فى   2013-02-21 

برقم ايداع    2523 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

403 - احمد حسن نعمه ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83406   قيدت فى   15-10-2014 برقم ايداع    

14987 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

404 - احمد عبد ا عبد السلم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84227   قيدت فى   26-01-2015 برقم 

ايداع    723 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25
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405 - رضا مصطفى فؤاد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3666   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

3898 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

406 - وسام محمد السيد مرزوق العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3732   قيدت فى   23-04-2007 برقم 

ايداع    3971 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

407 - محمد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4291   قيدت فى   08-05-2007 برقم ايداع    

4593 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

408 - جورج الكبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7618   قيدت فى   29-07-2007 برقم ايداع    8346 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

409 - محمود محمد عزيز عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9086   قيدت فى   06-09-2007 برقم 

ايداع    10050 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

410 - صيدلية د فدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11076   قيدت فى   08-11-2007 برقم ايداع    12360 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

411 - عادل عبدالرحيم حسانين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13749   قيدت فى   23-01-2008 برقم 

ايداع    951 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

412 - عاطف همام احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14190   قيدت فى   03-02-2008 برقم 

ايداع    1448 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

413 - احمد فريد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15084   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

2545 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

414 - عاطف ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56955   قيدت فى   16-05-2011 برقم ايداع    

3610 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

415 - نسمه مصطفى على عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63226   قيدت فى   29-02-2012 برقم ايداع    

1818 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

416 - السيد سلمه محمد فرهود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63255   قيدت فى   01-03-2012 برقم ايداع    

1878 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

417 - محمد السيد عبد ا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64034   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

3202 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

418 - رومانى اسحق فوزى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65981   قيدت فى   08-07-2012 برقم 

ايداع    7208 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

419 - عمرو صلح محمد السيد عجور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70509   قيدت فى   29-01-2013 برقم 

ايداع    1261 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

420 - هانى صبحى شنوده عجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70719   قيدت فى   07-02-2013 برقم ايداع    

1661 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

421 - مينا مجدى صليب مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71089   قيدت فى   21-02-2013 برقم ايداع    

2516 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

422 - جمال ابو غدير ابو زيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71864   قيدت فى   2013-03-25 

برقم ايداع    4130 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-24

423 - وهبه عزمى وهبه يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75503   قيدت فى   22-10-2013 برقم ايداع    

12243 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-21

424 - بول لبيب عبدالملك لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76908   قيدت فى   26-12-2013 برقم ايداع    

15484 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-25

425 - عبدالنبي احمد ابراهيم عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78788   قيدت فى   23-03-2014 برقم 

ايداع    4034 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22
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426 - اكمل طلعت يونان فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86613   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

9901 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

427 - مصطفى حسين صابر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87613   قيدت فى   07-07-2015 برقم 

ايداع    9678 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

428 - محمود عبد الرازق السيد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6185   قيدت فى   20-06-2007 برقم 

ايداع    6724 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

429 - عصام محمود عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7044   قيدت فى   12-07-2007 برقم 

ايداع    7688 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

430 - احمد عمر محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10727   قيدت فى   31-10-2007 برقم ايداع    

11948 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

431 - سامح سعد محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12197   قيدت فى   06-12-2007 برقم ايداع    

13685 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

432 - رافت عجايبى جاد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14723   قيدت فى   17-02-2008 برقم ايداع    

2173 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

433 - عزت عبدالمعطى احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16207   قيدت فى   25-03-2008 برقم 

ايداع    3901 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-24

434 - سعيد مصيلحى نور الدين الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18242   قيدت فى   18-05-2008 برقم 

ايداع    6366 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-17

435 - صابر عبد الحميد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21221   قيدت فى   24-07-2008 برقم 

ايداع    10031 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

436 - مايسة محمد الطاهر طلحة عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46869   قيدت فى   

23-05-2010 برقم ايداع    7730 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-22

437 - سلوى محمد حسين النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57692   قيدت فى   08-06-2011 برقم ايداع    

6112 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-06-07

438 - بقالة عطيه ابوشنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58051   قيدت فى   21-06-2011 برقم ايداع    

6699 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

439 - سمير حنفى امين صوابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61933   قيدت فى   22-12-2011 برقم ايداع    

20504 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

440 - عصام مشهور على عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64983   قيدت فى   15-05-2012 برقم 

ايداع    5483 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

441 - محمود محمد زيدان عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66090   قيدت فى   11-07-2012 برقم 

ايداع    7500 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

442 - خالد محمود عيسى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67873   قيدت فى   07-10-2012 برقم ايداع    

10897 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

443 - احمد محسن عبدالسلم عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70857   قيدت فى   13-02-2013 برقم 

ايداع    1948 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

444 - وائل محمد احمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70905   قيدت فى   24-02-2013 برقم ايداع    

2056 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

445 - سامى محمد سليمان البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71007   قيدت فى   19-02-2013 برقم 

ايداع    2244 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

Page 119 of 123 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

446 - عادل سعيد ابراهيم لتجارة السيارات وقطع غيارها  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71430   قيدت فى   

06-03-2013 برقم ايداع    3227 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-05

447 - محمد احمد بدر فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86942   قيدت فى   17-05-2015 برقم ايداع    

7006 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

448 - اصبح  مؤسسةعبد المنعم عياد للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1065   قيدت فى   2007-02-18 

برقم ايداع    1077 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

449 - ناجى فهيم سعد مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3283   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

3470 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

450 - منى ابراهيم احمد فياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15879   قيدت فى   16-03-2008 برقم ايداع    

3500 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-15

451 - محمود حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20069   قيدت فى   25-06-2008 برقم ايداع    8576 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

452 - محمد محمود محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28291   قيدت فى   03-02-2009 برقم ايداع    

1720 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-02

453 - شادى محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31944   قيدت فى   30-04-2009 برقم ايداع    

6500 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

454 - الشبراوى عبد البديع محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34604   قيدت فى   2009-07-07 

برقم ايداع    10073 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

455 - محمود بهجت عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41355   قيدت فى   14-01-2010 برقم 

ايداع    580 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

456 - محمد بخيت عبدالله محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63559   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

2344 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

457 - ميرهان محمد صلح السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64949   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    5431 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

458 - متولى جلوبال تريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68232   قيدت فى   18-10-2012 برقم ايداع    

11522 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

459 - رجب سيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69387   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

13888 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

460 - اسامه احمد عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69882   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    15569 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

461 - اسامه محمد محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70636   قيدت فى   04-02-2013 برقم ايداع    

1511 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

462 - عز الدين ابراهيم عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71109   قيدت فى   21-02-2013 برقم 

ايداع    2541 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

463 - عطا ا ماركت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71912   قيدت فى   27-03-2013 برقم ايداع    4236 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-26

464 - اسلم ابراهيم احمد حسن جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77121   قيدت فى   09-01-2014 برقم 

ايداع    308 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-08

465 - مكتب ابراهيم للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79978   قيدت فى   14-05-2014 برقم ايداع    

6650 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-13

Page 120 of 123 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

Page 121 of 123 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - اسلم محمد و احمد فهمى   شركة سبق قيدها برقم :   17846  قيدت فى  05-06-2014 برقم ايداع   

8895 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2024  12:00:00ص

2 - اصبح  احمد عبدالجواد عبدالعال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11999  قيدت فى  2007-12-02 

برقم ايداع   13452 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  

12:00:00ص

3 - شركة سهام رشيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   15403  قيدت فى  04-03-2008 برقم ايداع   

2921 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  12:00:00ص

4 - مصطفى محمود حسنى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   69058  قيدت فى  25-11-2012 برقم ايداع   

13222 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  12:00:00ص

5 - اصبح / عادل صلح حامد واسماء يونس محمود تركى   شركة سبق قيدها برقم :   12271  قيدت فى  

09-12-2007 برقم ايداع   13766 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2027  12:00:00ص

6 - عماد الكركانى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14132  قيدت فى  31-01-2008 برقم ايداع   1379 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص

7 - محيى الدين جيوشى وشركاه للسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   14285  قيدت فى  05-02-2008 برقم 

ايداع   1558 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  

12:00:00ص

8 - شركة نماء العقارية للنشاء والديكور ) نور الشحات وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   31130  قيدت 

فى  09-04-2009 برقم ايداع   5426 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2024  12:00:00ص

9 - محمد عبد النبي حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46740  قيدت فى  20-05-2010 برقم ايداع   

8564 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  12:00:00ص

10 - اصبح  عماد رمضان عبدالرحمن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69078  قيدت فى  

26-11-2012 برقم ايداع   13281 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

11 - اصبح / محمد احمد شلبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13853  قيدت فى  27-01-2008 برقم 

ايداع   1064 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  

12:00:00ص

12 - اصبح  عبدالرحمن رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3407  قيدت فى  16-04-2007 برقم ايداع   

3607 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

13 - احمد محمد سيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69693  قيدت فى  20-12-2012 برقم ايداع   

15173 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

14 - حسام احمد مصطفى على و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   70472  قيدت فى  28-01-2013 برقم 

ايداع   1170 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  

12:00:00ص

15 - سعد يحيى توفيق و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61865  قيدت فى  20-12-2011 برقم ايداع   

20397 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2026  12:00:00ص

16 - وليد سيد طلعت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   81657  قيدت فى  24-07-2014 برقم ايداع   

11239 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2024  12:00:00ص
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17 - رضوان جاسر حنفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13346  قيدت فى  14-01-2008 برقم ايداع   

475 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

18 - اصبح محفوظ حسن احمد زايد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12114  قيدت فى  2012-10-11 

برقم ايداع   11153 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  

12:00:00ص

19 - اصبح محفوظ حسن احمد زايد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12114  قيدت فى  2007-12-04 

برقم ايداع   13589 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

20 - اصبح نايل نعيم وسامر نعيم وفادى نادر وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   12697  قيدت فى  

24-12-2007 برقم ايداع   14254 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

21 - خالد ابراهيم محمد حسين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   70161  قيدت فى  14-01-2013 برقم 

ايداع   469 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

22 - هشام سعد السيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15765  قيدت فى  12-03-2008 برقم ايداع   

3355 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2028  12:00:00ص

23 - احمد محمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63758  قيدت فى  20-03-2012 برقم ايداع   

2617 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

24 - اصبح / ممدوح داود مصطفى الريس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66711  قيدت فى  

15-08-2012 برقم ايداع   8620 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/08/2027  12:00:00ص

25 - تعدلـ ليصبح : ايهاب حسنى زوام وشريكه حسن حسنى زوام   شركة سبق قيدها برقم :   71321  قيدت فى  

03-03-2013 برقم ايداع   3000 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/03/2028  12:00:00ص

26 - عماد ابراهيم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   15049  قيدت فى  25-02-2008 برقم ايداع   

2500 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  12:00:00ص

27 - خالد الضلع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65644  قيدت فى  19-06-2012 برقم ايداع   6420 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  12:00:00ص

28 - اصبح / أحمد عابدين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15993  قيدت فى  18-03-2008 برقم ايداع   

3636 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2028  12:00:00ص

29 - سامح محمد عبدالفتاح وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   63186  قيدت فى  28-02-2012 برقم ايداع   

1742 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص
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