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قيود أفراد

1 - اسامة عمر عليش احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1076 ورقم 

قيد 32375    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 8 أ عطفة اسماعيل الكاشف

2 - كرير للتبريد و التكييف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1080 

ورقم قيد 32376    محل رئيسى  عن صيانة تكييف و تبريد, بجهة محافظة القاهرة 11 ش خميس مصطفى 

عبدا رفاعى

3 - سميح علي محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1084 ورقم 

قيد 32377    محل رئيسى  عن بيع لحوم, بجهة محافظة القاهرة 7 بلوك 81 شارع احمد الزمر م ثامنه

4 - حسن حسين حسن حسين زايد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1093 

ورقم قيد 32379    محل رئيسى  عن مطاعم لتقديم الماكولت والمشروبات الجاهزه فيما عدا المشروبات 

الكحوليه, بجهة محافظة القاهرة 3 أ عمارات الشرق للتامين ش د محمود ابراهيم

5 - رامي حمدى عبد المنعم راغب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1094 

ورقم قيد 32380    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع, بجهة محافظة القاهرة 3458 ش ايزى سبورت الحى 

الملكى المقطم شقة بالدور الرضى على شمال الصاعد

6 - رائف كمال شنوده سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1100 

ورقم قيد 32381    محل رئيسى  عن بيع علفه وبقاله, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 56 ش ناصر الزاويه - 

محل

7 - ماهر ادوار فؤاد سدره اسحاق تاجر فرد  رأس ماله 13,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1102 

ورقم قيد 32382    محل رئيسى  عن مكتب نقل موتى, بجهة محافظة القاهرة 25 ش عفيفى عفت

8 - انس محمد عبدالحميد الحلوجى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1104 ورقم قيد 32383    محل رئيسى  عن بيع و توزيع مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة القاهرة مسطح 

تجاري رقم )أ( بالعقار 3011 بمشروع زهراء مدينة نصر

9 - محمد سمير احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1110 ورقم 

قيد 32384    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة عماره 8 بلوك 6 حي الواحه 

- الحي العاشر

10 - فتحي عبدالمنعم عبدالصمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1113 ورقم قيد 32385    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 49 ش 

المنياوي شقة

11 - مينا صفوت فهمي فريج تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1116 

ورقم قيد 32387    محل رئيسى  عن تجاره و صناعه الخشاب و تصميم الديكورات و تنفيذها و اعمال 

التشطيبات المتكامله للغير و اعمال الشراف عليها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 ش بن ظافر من ش 

الحجاز الدور الرضي شقه رقم 2

12 - رودينا عمرو عصام الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1119 ورقم قيد 32389    محل رئيسى  عن بيع الحيوانات الليفه ومستلزماتها واغذية الحيوانات الليفة, بجهة 

محافظة القاهرة 5 ش على فهمى الزناتى محل
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13 - مخبز ياسمين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1124 ورقم قيد 

32390    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القاهرة 44 ش عبد الفتاح شاهين من ش شلش

14 - ميرنا نبيل حنا جرجس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1128 ورقم 

قيد 32391    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة القاهرة 141 ش شبرا

15 - احمد ابراهيم ابو الفتوح السقيلي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1129 ورقم قيد 32392    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 شارع السد 

منشيه الصدر الدور الرضى محل

16 - جمال كمال عيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1133 ورقم 

قيد 32394    محل رئيسى  عن توريدات اطارات وبطاريات, بجهة محافظة القاهرة 15 ش على باشا اللله

17 - طاهر محمد عبدالرحمن محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1137 ورقم قيد 32395    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة القاهرة محل 8 السوق التجارى منطقة 

الندلس ق 14 التجمع الثالث

18 - كريم فاروق الشحات السيد العربي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1138 ورقم قيد 32396    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 عمارات صقر قريش 

محل رقم 4

19 - الهام رزق عبدالفتاح مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1144 ورقم قيد 32397    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة عقار 1 زقاق الكرماني من 

شارع الصوابي باب الشعرية

20 - امير سمير رمزي يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1156 

ورقم قيد 32399    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع ادوات النظافة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 شارع 

عبدالرحمن قراعة شبرا - الدور الرضى - شقة رقم 1

21 - السيد احمد على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1165 

ورقم قيد 32400    محل رئيسى  عن المقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار 2 الدور 6 ش 6 

اكتوبر - خلف مخازن السلم

22 - عبدا الحسينى محمد ثابت تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1166 ورقم قيد 32401    محل رئيسى  عن التصدير و المقاولت العموميه توريد مواد البناء و الرخام و 

الحجار الطبيعيه, بجهة محافظة القاهرة 206 شقه رقم 105 وان - المقطم

23 - عبد الرحمن محمد امير سيد محمد مرسى الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-02 

برقم ايداع 1171 ورقم قيد 32402    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 12 ش 

عبد المنعم رياض محل

24 - مينا ثروت لطفى افندى عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1174 ورقم قيد 32403    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 27أ شارع بغداد- الكوربة

25 - السيد عبد الرحمن عبد القوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1175 ورقم قيد 32404    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة 19 ش 10ن ش 132 منشيه السد العالى - محل رقم 2
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26 - ماري ميخائيل جرجس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1178 ورقم قيد 32405    محل رئيسى  عن مشغل المنتجات الورقيه الوقائيه غير المعقمه وغير المنسوجه 

والتوريدات الطبية دون الدوية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 19 ش عبد السلم مبروك - بالدور الرضي

27 - امل سيد احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1181 ورقم 

قيد 32406    محل رئيسى  عن نادي صحي )حمامات البخار و الساونا ( في حدود المصرح به قانونا و بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة القاهرة العقار 11 ش حسن محمود متفرع من ش عبد العزيز 

فهمي الدور الول شقة 3

28 - ساره محمود عبد الرحمن عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 1182 ورقم قيد 32407    محل رئيسى  عن مكتب نظافه ورفع مخلفات دون اعادة تدويرها ) دون توريد 

العمالة و دون المن و الحراسة (, بجهة محافظة القاهرة 21 ش الشيخ الدسوقى م الجندول شقه بالدور السابع

29 - امل حسين عبدالعال حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1185 

ورقم قيد 32408    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 5 مشروع ابراج الملتقي شارع امتداد رمسيس 

العباسية الدور الرضى محل 13 ب

30 - محمد رجب سيد سعيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1186 ورقم قيد 32409    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 55 ش النسيم المقطم

31 - تامر على رضوان سالمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1187 

ورقم قيد 32411    محل رئيسى  عن بيع عدد واللت, بجهة محافظة القاهرة 76 ش الجمهوريه - محل 16

32 - ابراهيم احمد ابراهيم مقلد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1188 

ورقم قيد 32412    محل رئيسى  عن ورشة صيانة و تصليح سيارات, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار أ38 

شارع السكاكيني

33 - مصطفى احمد مصطفى ابو مجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1190 ورقم قيد 32413    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائية وتوريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة 3 

شارع عنتر المظبوط من شارع اسيا

34 - لينا ياسر محمد فكري علي عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1191 ورقم قيد 32414    محل رئيسى  عن بيع مفروشات منزلية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 49 

حسن الشريف -الحي الثامن - الدور الثالث شقة رقم 11

35 - محمود اسماعيل سيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1197 ورقم قيد 32416    محل رئيسى  عن بيع حلويات شرقية, بجهة محافظة القاهرة 5 ش الوسط - محل

36 - عطيه خلف غالى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1198 

ورقم قيد 32417    محل رئيسى  عن تجارة حلى مقلده, بجهة محافظة القاهرة عقار 10 ح خميس العدس 

الخرنفش الدور الرضى محل 2

37 - رأفت كامل عويضه هرمينا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1201 

ورقم قيد 32418    محل رئيسى  عن خدمات نظافة )فيما عدا توريدالعمالة واعادة تدوير المخلفات(, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 4 ش ارض النرش مطلع المقطم الدور الول غرفه من شقه
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38 - احمد لطفي ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1206 ورقم قيد 32420    محل رئيسى  عن توريد وتركيب التند والشماسي والمظلت, بجهة محافظة القاهرة 

برج أ ميدان الماظه غرفه بالشقه 13

39 - مصطفى عبد التواب محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1207 ورقم قيد 32422    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة 71 ش باحثه الباديه 

الساحل

40 - صيدليه  / ايناس لمعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1220 ورقم 

قيد 32423    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 27أ بغداد الكوربه

41 - ابراهيم عبده شحاته جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1222 ورقم قيد 32424    محل رئيسى  عن تصنيع اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 5 ش سيد بيومى - محل

42 - عبد الغفار عبد الشكور عبد الغفار حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1223 ورقم قيد 32425    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة 17 حاليا 9 سابقا 

شارع الوحده العربيه من ش التوفيقيه عرب الطوايله عين شمس الغربيه بحصه قيراطين محل رقم  1

43 - نجوي ابراهيم محمد السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1225 ورقم قيد 32426    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة اسفل كوبري ابن سندر محل رقم 2

44 - احمد سعيد اسماعيل محمد العبده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1227 ورقم قيد 32427    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 9 محطة شيل اوت 

محور الكفراوي اتجاه الدائري المقطم

45 - اميرة هاشم حسين حجاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1232 

ورقم قيد 32428    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة ب 10 م 1 مساكن اطلس المقطم

46 - محمد طارق محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1239 ورقم 

قيد 32429    محل رئيسى  عن تجارة الرخام و حجر الهاشمة, بجهة محافظة القاهرة الوحدة 11 بالدور الرضي 

على اليمين الداخل بالعمارة رقم 10/7 الحي  الثالث - الهضبه الوسطي- المقطم

47 - شيماء عادل عبدالحليم عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1240 ورقم قيد 32430    محل رئيسى  عن التسويق العقارى  - المقاولت العامه - توريدات عموميه - خدمات 

النظافه  -رفع المخلفات دون اعاده تدويرها ودون توريد العماله - صيانه الطرق والكبارى, بجهة محافظة القاهرة 

54 تقسيم رئاسه الجمهوريه - السابع - شقة

48 - راشد سعد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1243 ورقم قيد 

32431    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 56 شارع النسيم المقطم محل 2

49 - فريد حربى سليم موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1248 

ورقم قيد 32432    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القاهرة 16عمارات اللسلكى الدور 

الرضى شقة
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50 - عبد الحكيم للتسويق العقارى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1264 ورقم قيد 30291    محل فرعى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 2 

بالرضى عقار 26 ارض وزارة المالية - منطقة ميراج - التجمع الول - القاهرة الجديدة

51 - وليد حسنى عبدالرحيم الناوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1250 ورقم قيد 32433    محل رئيسى  عن استيراد فيما عدا المجموعة 36 والفقرة 6 والفقرة 19 

وتصدير وخدمات لوجيستيه, بجهة محافظة القاهرة 15 شارع السروجيه بالمغربلين شقة بالدور الثانى

52 - ممدوح فؤاد ملك بطرس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1252 ورقم 

قيد 32434    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 ش الواجهه وكاله البلح بولق ابو 

العل محل رقم 1

53 - محمد مجدي اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1253 ورقم قيد 32435    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 47 ش كسارات البلديه

54 - انور محمد مصطفى جعفر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1256 

ورقم قيد 32436    محل رئيسى  عن صيانة الجهزة المنزلية والكهربائية و تجارة جميع الجهزة الكهربائية, 

بجهة محافظة القاهرة عقار 120 ش المام على بن ابى طالب محل 1

55 - فايز داود سليمان جرجس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1257 

ورقم قيد 32437    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1ش محمد متولى الشعراوى

56 - محمود حسن عثمان متولي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1261 

ورقم قيد 32438    محل رئيسى  عن تجاره السيور الصناعيه و التوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة مبني 11 ج / 4 تقسيم السلكي المعادي الجديده

57 - جهاد حسين داوود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1265 

ورقم قيد 32439    محل رئيسى  عن التوريدات العامه و المقاولت العامه وتوريد مستلزمات المحاجر و توريد 

المواد الغذائية و تجارة و نقل وتوريد السمنت و مواد البناء, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 83 عمارات الفتح 

الحى السابع الدور الرضي شقه 1

58 - فيروز كاظم جلل عبد الونيس صبيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1268 ورقم قيد 32440    محل رئيسى  عن تسويق واستثمار عقاري, بجهة محافظة القاهرة 1 ش القدس 

شقه 33

59 - هيثم عبدالرحمن صالح المرصفاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1271 ورقم قيد 32441    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة القاهرة 28 ش محمد مدنى عزبة 

مرسى خليل الدور الرضى غرفة من شقة

60 - محمد سعيد ابو هشيمه عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1273 ورقم قيد 32442    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 عمارة 18 ش جورج اسود 

مع ش صبري عبدالجليل

61 - مصطفي احمد فراج احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1279 

ورقم قيد 32445    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع حسن بالي حدائق 

حلوان المعصره - محل
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62 - محمد صلح داود سلمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1286 

ورقم قيد 32447    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 28 ش الملك الصالح الدور الرابع شقة رقم 8

63 - عبدا محمود اسليم حجازى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1287 

ورقم قيد 32448    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية و تكييفات, بجهة محافظة القاهرة 1 ش الربعين 

محل

64 - محمد سمير عباس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1288 

ورقم قيد 32449    محل رئيسى  عن بيع خردة, بجهة محافظة القاهرة 10 ش 47 المنطقة الصناعية - العباسية

65 - زينه علي محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1293 ورقم 

قيد 32452    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات و ملبس حريمي, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 شارع 

الحريه محل رقم 4

66 - مؤسسة السباعي لتصنيع الملبس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1294 ورقم قيد 32453    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 8 حارة الماذون من ش قدري

67 - يونان عبد الملك يوسف عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1300 ورقم قيد 32454    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 10 ش الليثى - الرابع - 

شقة 17

68 - السيد محمد السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1306 

ورقم قيد 32455    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 22 بلوك 6 المنطقه العاشرة محل بالدور الول علوى

69 - ميلد كامل فنجرى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1308 

ورقم قيد 32456    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار 62 ش ابراهيم الدسوقى ش 

الفريد عزبة النخل - محل 2

70 - محمد فيصل احمد فرغل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1309 

ورقم قيد 32457    محل رئيسى  عن مقاولت العامه مقاولت التشطيبات و الديكور مقاولت العمال الهندسيه و 

القيام باعمال تنسيق و تجميل الحدائق اعداد والتصميمات الهندسيه مقاولت تركيب العمال الخشبيه و فرش و 

تجهيز الوحدات السكنيه و الداريه والتوريدات العموميه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 21 أ شارع صلح سالم 

عمارات العبور شقة

71 - محمد ايمن محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1312 

ورقم قيد 32458    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه, بجهة محافظة القاهرة 2ش 

العشرين القبلى - المعصره

72 - حسام محمد ابو النور كروايه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1313 ورقم قيد 32459    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة القاهرة 70 ش عباس العقاد - 

الحرفيين

73 - احمد صلح خلف عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1316 ورقم قيد 32460    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 193ش 

احمد زكى عزبه جبريل - قسم البساتين - محل
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74 - جرجس نجيب عطاا شنوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1320 ورقم قيد 32461    محل رئيسى  عن المقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة ش السلم من ش جمال 

عبدالناصر عزبة النخل

75 - ارسانيوس وليم خيرى عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1327 ورقم قيد 32462    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 27 شارع دمشق 

محل رقم 5

76 - فادى مجدى توفيق حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1328 ورقم 

قيد 32463    محل رئيسى  عن ادارة المطاعم والكافيهات, بجهة محافظة القاهرة الوحده A 11 اسفل كوبرى 

الميرغنى

77 - عجايبي صبحي جرجس عجايبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1330 ورقم قيد 32464    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون الكمبيوتر ومستلزماتة ودون الدعاية 

والعلن, بجهة محافظة القاهرة 59 ش ابن الرشيد

78 - امير رفله فهمى رفله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1331 ورقم 

قيد 32465    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع مستحضرات تجميل و اكسسوارات و خردوات  ) دون الدوية(, 

بجهة محافظة القاهرة 2 ش الشيخ عبيد محل

79 - البدراوى للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1335 ورقم قيد 32467    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 19 ش ابو بكر الصديق مربع 1143 شقة بالدور الرضى هليوبوليس شيراتون

80 - محمد صلح الدين حسن مصطفي احمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 1338 ورقم قيد 32469    محل رئيسى  عن ادارة المطاعم والكافتيريات بالمولت 

والنوادي والبنوك وجهات الحكومية والتوريدات العمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 123 ش مصر والسودان شقة رقم 302

81 - ماجده حسن مصطفي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1340 

ورقم قيد 32470    محل رئيسى  عن نادي صحي جاكوزي و سونا و حمام بخار و مساج و حمام مغربي و حمام 

تركي ) دون اجراء العمليات الجراحيه (, بجهة محافظة القاهرة 200 دار مصر القرنفل التجمع الول شقه بالدور 

الرابع - التجمع الول

82 - محمد جميل عبد القوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1344 

ورقم قيد 32471    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزلية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 ش سرباكس 

محل رقم 6

83 - ايهاب محمد سعد بكر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1346 ورقم 

قيد 32472    محل رئيسى  عن تجارة المعادن, بجهة محافظة القاهرة 3 حارة المنطس من المزين بولق ابو العل 

كحل

84 - احمد ممدوح محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1349 

ورقم قيد 32473    محل رئيسى  عن خدمات النقل بضائع ) داخل جمهوريه مصر العربيه (, بجهة محافظة 

القاهرة عماره 47 بلوك 5 مساكن صقر قريش الحي العاشر مدينه نصر ثالث
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85 - محمد عبدالحكيم عبدالرحمن زناتي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1356 ورقم قيد 32474    محل رئيسى  عن تجارة الخضروات والتوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر و 

مستلزماته و دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة خ 2 علي 1 علي 5 مسلسل 239 سوق العبور 

بحصه قدرها 5 قيراط

86 - عبير كمال عبدالخالق عرفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1360 

ورقم قيد 32475    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 296 شارع سكه الوايلي الدور الرابع غرفه بالشقه رقم 8

87 - محمد فوزي حامد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1364 ورقم 

قيد 32476    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف الي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 أ حارة فرج عبدالسيد 

حاليا حارة جرجس فرج سابقا

88 - احمد محمد عبده ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1371 ورقم 

قيد 32477    محل رئيسى  عن بيع أحذية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 شارع محمد الطويل من شارع 

وسط البلد محل

89 - محمد نادى عبدالفتاح عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1372 ورقم قيد 32478    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 32 شارع جسر السويس  اللف مسكن محل

90 - رول احمد هشام جابر محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 1374 ورقم قيد 32479    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 55 ش 18 سرايات المعادى 

امام بوابه رقم 3 لنادي المعادي الريا

91 - محمود ابوالفضل ابوالقاسم راوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1375 ورقم قيد 32480    محل رئيسى  عن بيع بلستيك وفايبر وبولى, بجهة محافظة القاهرة 13 ش ورشه 

القطن - بولق ابو العل

92 - مجدي عبدالحميد محمد حسونه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1379 

ورقم قيد 32481    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 22 شارع المحطه محل

93 - مرفت وليم مسعود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1382 

ورقم قيد 32482    محل رئيسى  عن مكتب اعمال صيانه وتشطيبات مبانى, بجهة محافظة القاهرة 16 شارع ابو 

حشبش - حلميه الزيتون - عين شمس

94 - على حسن محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1383 

ورقم قيد 32483    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 شارع الجمعيه الزراعيه محل

95 - اسماء نبيل على حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1386 ورقم 

قيد 32484    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة القاهرة محل B 37 مول الجامعه ش الجامعه الفرنسيه 

الشروق

96 - محمد سيد احمد بريقع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1387 ورقم 

قيد 32485    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة القاهرة عقار 33 ش احمد محمود نوار من ش 

المجارى الدور 3 حجره من شقه

Page 9 of 76 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

97 - سدراك للستيراد و التوريدات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1391 ورقم قيد 32486    محل رئيسى  عن توريدات عموميه  ) دون الكميبيوتر ومستلزماتة ودون الدعاية 

والعلن (  و استيراد ) فيما عدا المجموعة 19 و الفقرة 36 من المجموعة 6 (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

1 حاره المل من شارع بكر العطار - الدور الرضى - شقه

98 - بيشوي نبيل ثابت سيداروس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1394 

ورقم قيد 32487    محل رئيسى  عن إنشاء وصيانة حمامات السباحة وتوريد مستلزمات حمامات السباحه, بجهة 

محافظة القاهرة البنفسج عمارات التجمع الول

99 - عبدالخالق سعيد عبدالخالق سعيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1398 ورقم قيد 32489    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )دون الملبس العسكريه و اكسسوارتها (, بجهة 

محافظة القاهرة بوك 45 مدخل 4 ش منشيه الجمل - الدور الرضى - محل

100 - سعيد حماد عطيه حجازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1400 

ورقم قيد 32490    محل رئيسى  عن بيع كماليات سيارات, بجهة محافظة القاهرة 33 مساكن اسكان ناصر

101 - مايكل ماهر حبيب بشاي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1404 

ورقم قيد 32491    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عامه دون الكمبيوتر ومسنلزماتة ودون الدعاية 

والعلن, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع طريق النصر برج الفرسان - غرفه من شقه

102 - مينا رفعت رؤوف عجايبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1405 

ورقم قيد 32492    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة جملة  فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار 2 أ ش على بك النجار من ش شبرا - الدور 2 - شقة 3

103 - عطيه المرسى اسماعيل الفسخانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1409 ورقم قيد 32493    محل رئيسى  عن بيع ستائر, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 ق رقم 9116 ش 9 

حى المقطم

104 - محمد عبدالمنعم عبدالسلم الصقار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1410 ورقم قيد 32494    محل رئيسى  عن تأجير وتوريد اعمال المساحة والمقاولت, بجهة محافظة القاهرة 

32 شارع مصطفي النحاس - غرفة 2 من مكتب 3

105 - جون جورج رزق ا عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1416 ورقم قيد 32495    محل رئيسى  عن تصليح اثاث, بجهة محافظة القاهرة 19 ش واصف سعد من علي 

امين عبده

106 - عصام سمير اديب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1423 

ورقم قيد 32496    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائية, بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم B 1 بالعقار رقم 3 

مكرم عبيد

107 - محمد عبدالرحمن رضوان عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1428 ورقم قيد 32497    محل رئيسى  عن بيع عدد يدويه و اعمال السنفره, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 13 حاره القطه كلوب بك الدور الرضي محل رقم 1

108 - يوسف محمد فوزى محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1430 ورقم قيد 32498    محل رئيسى  عن تجاره وبيع الملبس فيماعدا المليس العسكريه واكسسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 26 ش الماظه - بالدور الرضى - شقه
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109 - حسن محمد محمود الدهشان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1438 ورقم قيد 32500    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 5 ش مكه من ش فلسطين جسر 

السويس - محل

110 - عبادي للمقاولت العامه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1440 

ورقم قيد 32501    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 26 شارع الحدود الهجانه 

الدور الرضي - شقه

111 - باسم محمد عدلى محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1443 ورقم قيد 32502    محل رئيسى  عن تجاره المستلزمات المنزليه والثاث والديكورات, بجهة محافظة 

القاهرة 22 زهراء المعادى وحده رقم 4 الشطر الثالث

112 - وائل جمال عبدالرؤف عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1447 ورقم قيد 32504    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وتجاره الرخام, بجهة محافظة القاهرة 41 شارع 

احمد عويس

113 - كريم جلل عبدالخالق جلل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1448 ورقم قيد 32505    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير وبيع ملبس جمله, بجهة محافظة القاهرة 

بلوك 90 مدخل 1 مساكن الزاوية الحمراء - شقة8

114 - يحى صلح عثمان خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1449 

ورقم قيد 32506    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 11 شارع هارون الرشيد - 

محل

115 - ايمن على محمد على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1450 ورقم قيد 32507    محل رئيسى  عن مقاولت ) نقاشة (, بجهة محافظة القاهرة 7 عطفة السلطان ابراهيم 

من ح محمد جاد

116 - عادل ادوار عبد المسيح عبد النور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1458 ورقم قيد 32509    محل رئيسى  عن تركيب فصوص ) مصوغات (, بجهة محافظة القاهرة 3 ح زغيب

117 - مصطفي مبروك انور احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1461 ورقم قيد 32510    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه وورقيات وتوريدها للفنادق, بجهة محافظة 

القاهرة 2 ش الجامع من ش عمار السيد

118 - ادمون نبيل كامل غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1467 

ورقم قيد 32511    محل رئيسى  عن تجارة منسوجات و مفروشات, بجهة محافظة القاهرة 2 عطفة المالطى محل 

رقم 4 الحمزاوى الكبير

119 - ماجد عريان لبيب رياض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1470 

ورقم قيد 32512    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتجاره ادوات كهربائيه ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و 

دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة 9ش عبدالحق السنباطى

120 - مؤسسة مجدى للحدايد و البويات تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1473 ورقم قيد 32513    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 122 

شارع السبتيه بولق ابو العل
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121 - شعراوى لشنابر النظارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1474 

ورقم قيد 32514    محل رئيسى  عن تجارة شنابر نظارات, بجهة محافظة القاهرة عقار 182 ش التحرير باب 

اللوق محل 1

122 - دليا محمد عبدالدايم فضل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1476 

ورقم قيد 32515    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 47 محموعه 111 مدينتي 

- شقه رقم 1

123 - صيدليه مينا محسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1478 ورقم 

قيد 32516    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة محل 1 وحده 14 عمارة 18 مشروع السويسرى أ

124 - ابراهيم سمير للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1480 

ورقم قيد 32517    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهوريه مصر العربيه ) ودون الرحلت السياحيه (, 

بجهة محافظة القاهرة 41ش رشدى غنيم - الميريه - شقه بالدور الثالث

125 - فؤاد عبدالعظيم فؤاد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1485 ورقم قيد 32518    محل رئيسى  عن بيع ادوات مزليه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 شارع قبوه 

الزينه من حمام الثلث الدور الرضى محل

126 - علي محمد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1486 

ورقم قيد 32519    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و العلن (, 

بجهة محافظة القاهرة 126 ش مصطفي النحاس مول كمبيو مول محل 105

127 - ايمان حسني السعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1492 

ورقم قيد 32520    محل رئيسى  عن بلي ستيشن بموجب موافقه امنيه رقم 101 لسنه  2022, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 18 شارع مساكن الجند العباسيه محل

128 - عادل عطيه عبدا يوسف الغرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1493 ورقم قيد 32521    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة القاهرة 6 شارع المشروع 

المطريه برج النور محل رقم 8

129 - محمد سعيد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1498 

ورقم قيد 32523    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسواراتها (, 

بجهة محافظة القاهرة 1ش 27 تقسيم النزهة الجديدة

130 - رامى عبد المنعم محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1500 ورقم قيد 32524    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات الثاث و مستلزمات الديكور بالجملة, بجهة 

محافظة القاهرة 20 ش صالح الجعفرى من ش البرج السد العالى شقه رقم 9

131 - اسماء محمد احمد يسرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1508 ورقم قيد 32525    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات التجميل والمطهرات والعشاب والزيوت 

الطبيعيه وتصنيعها لدى الغير, بجهة محافظة القاهرة 15ش عمر لطفى من ابن سندر - حمامات القبه

132 - غريب حسن احمد عنبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1509 

ورقم قيد 32526    محل رئيسى  عن توريدات معادن, بجهة محافظة القاهرة 1 شارع سيد مصطفي من شارع 

مؤسسة الزكاة تقسيم ابوالعز
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133 - الهامى سيد محمد عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1510 ورقم قيد 32527    محل رئيسى  عن مصنع لصناعة البلطات الخزفية غير الحرارية المستخدمة في 

الفران او الجدران ومكعبات الفسيفساء الخزفية, بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم 36ب المنطقة الصناعية الولى

134 - عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1514 ورقم قيد 32529    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالي, بجهة محافظة القاهرة محل بعقار 40 ش 

محي الدين عبدالحميد

135 - نصره عبدالجواد حسان زهري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1518 ورقم قيد 32530    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 1 ش خالد بن الوليد من ش 

قصر محمد نجيب عزبه زينب الوكيل

136 - عبدالنبي محمود عباس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1519 ورقم قيد 32531    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع مصطفي كامل عزبة 

خيرا

137 - محمد عبد المحسن سيد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1520 ورقم قيد 32532    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 57ش عبد الحكيم الرفاعى 

من مكرم عبيد م 8- الدور العاشر- شقة

138 - احمد عبدا احمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1523 ورقم قيد 32533    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و 

دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش كورنيش النيل المعصرة -الدور 3 - شقة 11

139 - على شعبان مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1528 

ورقم قيد 32535    محل رئيسى  عن مقلة, بجهة محافظة القاهرة 1 ش رفعت طايع ش عرب الطوايله ع النخل 

محل

140 - سعيد احمد عبد المحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1531 ورقم قيد 32536    محل رئيسى  عن اصلح كاوتش, بجهة محافظة القاهرة 27 ش دنشواى الساحل

141 - محمد عبدالحميد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1533 ورقم قيد 32537    محل رئيسى  عن بيع وتقديم ماكولت و مشروبات ) دون المشروبات الكحوليه (, 

بجهة محافظة القاهرة محل رقم 8 السوق التجارى م 3 عمارت مصر للتعمير شيراتون

142 - احمد محمد رفعت احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1536 ورقم قيد 32538    محل رئيسى  عن تجارة و بيع معدات الضاءه و النجف, بجهة محافظة القاهرة 8 ح 

فايد من ش الجمهوريه محل بالرضى

143 - عرفة عفيفى سطوحى عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1537 ورقم قيد 32539    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار 1 درب القاضى القبيلة الدور الول مكتب

144 - اوليسيا اجور اليكسندر برتسوفا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1541 ورقم قيد 32542    محل رئيسى  عن بيع ملبس واكسسوارات مستعمله ) فيما عدا الملبس العسكريه و 

اكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش وهيب دوس الدور الرضي  محل رقم 2
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145 - فاطمة عبد الحميد عبد اللطيف جوده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1543 ورقم قيد 32543    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 ش صالح عبد 

الهادى الحريرى

146 - كريم  لكسسوارات الموبايل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1544 ورقم قيد 32544    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبايل, بجهة محافظة القاهرة 21 ش الورشة 

منشاة ناصر الدور الرضي محل رقم 1

147 - على محمد احمد عبد الرسول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1547 ورقم قيد 32545    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 ش الجامع من ش 

درويش العربى الميريه - محل

148 - مينا رتيب حبيب شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1552 

ورقم قيد 32546    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات عقارات, بجهة محافظة القاهرة شارع حسين عبدالعزيز 

مكتب

149 - علي عرفات علي ابو زيد جاد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1554 ورقم قيد 32547    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر و مستلزماته دون الدعايه و 

العلن ( و تصليح الجهزة الكهروميكانيكيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 قاسم امين من ولي العهد الدور 

الرابع غرفه من شقه رقم 27

150 - ناهد بدوى قاسم السروى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1556 

 A50 ورقم قيد 32548    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى للمحجبات, بجهة محافظة القاهرة محل بالدور

جنينه مول ش البطراوى

151 - ايه مجدي حنفي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1565 

ورقم قيد 32549    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 125 شارع بدر تقسيم 

الرقابه الداريه

152 - حسن سيد حسن على عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1569 

ورقم قيد 32550    محل رئيسى  عن توريد وتركيب مستلزمات تيار كهربائى خفيف, بجهة محافظة القاهرة وحدة 

رقم 104 بالدور الول عقار 44 ش احمد محمد ابراهيم

153 - محمود محمد الذكرى السيد مندور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1572 ورقم قيد 32552    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد الدعاية 

والعلن والعمالة( ومقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة 2وحدة إدارية 164 عمارات اول مايو طريق النصر

154 - التوني مطاوع محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1576 

ورقم قيد 32553    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية بسيطه, بجهة محافظة القاهرة 393 ش بورسعيد مول 

الزهر الدور الرضي من المرحله الثانيه محل رقم 116

155 - سيد محمد سيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1578 ورقم 

قيد 32554    محل رئيسى  عن مكتب اتصالت ) فيما عدا النترنت و شبكات النترنت (, بجهة محافظة القاهرة 

بلوك 55 م 3 ش 6

156 - مها محمود مختار البستاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1580 ورقم قيد 32555    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 1 المقام على قطعة الرض رقم 176 البنفسج 10
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157 - محمود عبدالسميع محمود على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 1583 ورقم قيد 32556    محل رئيسى  عن تجارة ورق الدشت, بجهة محافظة القاهرة عقار 157 شارع 

24 تقسيم القانونيين الحرفيين

158 - محمد محمود مصطفي مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1585 ورقم قيد 32557    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة القاهرة 17 ش ابن السلطان م الصعيد

159 - خالد عطية عبد الحفيظ عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1589 ورقم قيد 32558    محل رئيسى  عن ورشة جلى الحجار, بجهة محافظة القاهرة 20 شارع الشيخ نيازى

160 - ابانوب رأفت مفدي بطرس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1592 ورقم قيد 32559    محل رئيسى  عن كافيه انترنت سايبر ) بموافقه امنيه رقم 341 لسنة 2021 ( فيما 

عدا المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

15 نهاية ش الخمسين محل

161 - عبدالرحمن مصطفي خميس احمد رواش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1593 ورقم قيد 32560    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد الثاث المكتبي والمنزلي, بجهة محافظة القاهرة 

17 ش عبدا من ش التروللي

162 - موريس ماهر دوس لوندى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1596 

ورقم قيد 32561    محل رئيسى  عن عطارة و علفه, بجهة محافظة القاهرة 2 ش محمد درويش من احمد حشاد 

- القصيرين

163 - عمرو محمد علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1609 

ورقم قيد 32563    محل رئيسى  عن تجارة الزجاج, بجهة محافظة القاهرة 10 شارع سمير محطة الحلمية محل

164 - عصام احمد يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1610 

ورقم قيد 32564    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 12 ش بطرس غالى

165 - نجاه سعيد احمد دكرورى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1613 

ورقم قيد 32565    محل رئيسى  عن محل نجاره, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 4 ش الرشاح

166 - نور موريس يوسف جريج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1614 ورقم قيد 32566    محل رئيسى  عن تصدير والستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19, بجهة محافظة القاهرة 34 ش محمد احمد من ش مسجد التوحيد شقة رقم 2 بالدور الثانى

167 - عبدالرحمن حسن محمد مصطفى مصطفى شعبان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 1616 ورقم قيد 32567    محل رئيسى  عن بيع ملبس اون لين ) بموافقه امنيه رقم 

216 لسنة 2022 ( فيما عدا المن و الحراسه و الملبس العسكريه و الكاميرات اللسكليه بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة القاهرة غرفة من شقة 1 بالعقار 19 مجموعة 23 - مدينتي - التجمع الول

168 - ايهاب عادل محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1621 

ورقم قيد 32568    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات ) الشكمنات (, بجهة محافظة القاهرة 51 ش بن 

الرشيد
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169 - عبدا محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1622 

ورقم قيد 32569    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات العموميه ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و 

مواد الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 4 ش محمد محمود رمضان من ش المدينه المنوره

170 - رباب محمود عيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1625 

ورقم قيد 32570    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 11 ش البرامكه - الحى السابع

171 - احمد ناصر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1629 

ورقم قيد 32571    محل رئيسى  عن كافيه تقديم مشروبات فيما عدا المشروبات الكحوليه, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 114 ش ابراهيم عبدالرازق

172 - حسنى ابو الفتوح عبد البصير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1631 ورقم قيد 32572    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة 1 ش المير قدادار عابدين شقه رقم 

23 بالدور الخامس

173 - طارق على محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1633 

ورقم قيد 32573    محل رئيسى  عن ادارة المشروعات و المقاولت العامة و توريدات عمومية ) فيماعدا 

الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة 25 عمارات العبور صلح سالم

174 - حسن كامل احمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1635 

ورقم قيد 32574    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزمة و مواد الدعاية و العلن 

(, بجهة محافظة القاهرة 40 ش الجيش مدينه الجندول

175 - عبدالموجود عبدالرحمن عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1636 ورقم قيد 32575    محل رئيسى  عن بيع الملبس الجاهزه فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة 55 ش مصطفي حافظ

176 - ولء محمد عبد العال عطية تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1640 

ورقم قيد 32576    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل جمهوريه مصر العربيه ) دون الرحلت السياحية (, 

بجهة محافظة القاهرة 6 ش احمد حماد حجره

177 - طلعت حنفي محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1642 

ورقم قيد 32577    محل رئيسى  عن تأجير اللت والمعدات والمعدات الثقيلة, بجهة محافظة القاهرة 28 شارع 

علي غيته الكابلت الميرية محل

178 - محمد عبدالمعطى رمضان عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1647 ورقم قيد 32578    محل رئيسى  عن تجارة أخشاب, بجهة محافظة القاهرة اخر شارع 143 من ش 

27 خلف حديقة بدر

179 - محسن احمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1648 ورقم قيد 32579    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت مستعملة لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة 

مدينة نصر - 4 بلوك 25 حي الزهور امتداد عباس العقاد

180 - احمد ناصر عبد الؤمن معروف محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 1651 ورقم قيد 32580    محل رئيسى  عن تجارة الخضار والفاكهه, بجهة محافظة القاهرة عنبر رقم 

10 خضار - سوق العبور - محل رقم 403
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181 - سامح سمير كامل ابراهيم اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1655 ورقم قيد 32581    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و مقاولت عامة دون الكمبيوتر ومستلزماتة 

ودون الدعاية والعلن, بجهة محافظة القاهرة 57 أ ش محطة الزيتون

182 - جورج يوسف فهمي جبره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1658 

ورقم قيد 32582    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة القاهرة 20 ش ميدان بن سندر

183 - صيدلية محمد نايل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1660 ورقم 

قيد 32583    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة عقار 45 ش 105 حدائق المعادى محل

184 - احمد زغلول محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1662 ورقم قيد 32584    محل رئيسى  عن بيع منتجات التبغ, بجهة محافظة القاهرة كشك K-l17 مشروع 

اربيلبلزا

185 - ابراهيم سيد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1663 

ورقم قيد 32585    محل رئيسى  عن تجارة السبح و مستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة 31 ح 6 اكتوبر شارع 

الرزاز حجرة بالدور الرضى منشاه ناصر

186 - مجدى محمود حسين على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1667 

ورقم قيد 32586    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبية ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة 

الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة القاهرة محل - عقار رقم 43 شارع 

السد العالى الجوانى

187 - عبد ا ابوفراج المتولي موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1668 ورقم قيد 32587    محل رئيسى  عن صالون رجالى, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش الجميل - 

محل

188 - الرضوي للتسويق العقاري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1671 

ورقم قيد 32588    محل رئيسى  عن التسويق العقاري, بجهة محافظة القاهرة مساكن العبد بلوك 193 م 1 ش 

10

189 - محمد علي عباس حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1676 

ورقم قيد 32589    محل رئيسى  عن بيع خامات حلوي, بجهة محافظة القاهرة العقار 1 ع ش ابو العنين من ش 

الشنبكي محل بالدور الرضي

190 - محمد سعد محمد عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1679 

ورقم قيد 32591    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 14 ش الكباري م ناصر - شقة رقم 7 بالدور الثالث

191 - محمد كمال هاشم خليفة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1687 

ورقم قيد 32593    محل رئيسى  عن مقاولت عامة و تشطيبات, بجهة محافظة القاهرة 4 عمارات هيئة 

التصالت - تقسيم اللسلكي البساتين

192 - عبد الحليم سيد عبد الحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1691 ورقم قيد 32594    محل رئيسى  عن اعمال معدنية و مقاولت و التوريدات, بجهة محافظة القاهرة عقار 

بلوك 8 مساكن الجمهورية مساكن عين شمس - محل 1
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193 - نانسى ماجد عريان لطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1696 

ورقم قيد 32595    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة القاهرة 8 ش محمد جمال برعى

194 - هناء جابر عبد الحميد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1697 ورقم قيد 32596    محل رئيسى  عن كوافير حريمى ومساج وحمام بخار ) دون اجراء العلميات الجراحيه 

(, بجهة محافظة القاهرة 15 ش فاروق ابو موسى ش محمد نجيب - محل

195 - حازم عبد المنعم حسين عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1698 ورقم قيد 32597    محل رئيسى  عن بيع حلويات و معجنات و مشروبات فيما عدا المشروبات الكحوليه, 

بجهة محافظة القاهرة العقار  رقم 10ش المشايه ممر 3 خلف عمارات التوفيقية خلف مسجد المعصراوى الحى 

الثامن - محل

196 - محمد صلح على محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1700 ورقم قيد 32598    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا, بجهة محافظة القاهرة السوق التجارى الشطر الخامس 

نيركو المعراج البساتين - الدور الرضي محل رقم 4

197 - محمد جمال الدين بيومى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1703 ورقم قيد 32599    محل رئيسى  عن صيانة واصلح كربراتير السيارات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 

19 مدخل 4 شقه رقم 1 ايجيكو 1200 النهضة ثان

198 - كرم فريد عبدالملك مرقس البدارى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1709 ورقم قيد 32600    محل رئيسى  عن بيع سلع تموينيه, بجهة محافظة القاهرة 3250 ش هادي 

جوهر  المقطم - محل

199 - بلل احمد عيد احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1710 

ورقم قيد 32601    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و العلن 

(, بجهة محافظة القاهرة 71 ش الكمال الناصريه - الميريه

200 - حسين محمد حسين عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1715 ورقم قيد 32603    محل رئيسى  عن تجارة الخردوات وملبس التجزئه فيماعدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 97 ش 26 يوليو

201 - حسن همام حسن همام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1716 

ورقم قيد 32604    محل رئيسى  عن بيع الثاث المستعمل لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 30 ش 

حسن عاصم سنتر المير محلت ارقام 23 و 24 الزمالك

202 - حسين فرج عبدالحميد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1717 ورقم قيد 32605    محل رئيسى  عن مركز صيانة السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش 

العارف بال - الهجانة -محل

203 - يوستينا ممدوح وليم رياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1721 ورقم قيد 32606    محل رئيسى  عن التصدير والتوكيلت التجارية, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع 

محمود يحيي من طومانباي الدور الرضي - شقه

204 - ناجى ابراهيم توفيق منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1722 ورقم قيد 32607    محل رئيسى  عن بلى ستيشن ) بعد الحصول على الموافقة المنية رقم 205 لسنه 

2022 (, بجهة محافظة القاهرة 13 سابقا 15 حاليا ش سيد ابو النجا من ش صعب صالح عين شمس الفربيه
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205 - محمد عبدالرحمن عبدالموجود محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1727 ورقم قيد 32608    محل رئيسى  عن بيع الملبس الجاهزه فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة 104 ش احمد عرابي

206 - عاصم محمد عبدالحي عبيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1737 ورقم قيد 32611    محل رئيسى  عن تسويق عقاري ومقاولت, بجهة محافظة القاهرة 3 مكرم عبيد غرفه 

a 1

207 - عادل عبدالحميد خلف ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1747 ورقم قيد 32614    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر ومستلزماته 

و دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة 12 ع 4 151 المعادي

208 - رومانى يوسف لوندى قدسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1750 ورقم قيد 32615    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت ومشروبات فيما عدا الكحوليه, بجهة محافظة القاهرة 

قطعه 5 مربع 1181 ش سيد زكريا مساكن شيراتون محل رقم 1

209 - جورج انطون مسعد صليب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1751 ورقم قيد 32616    محل رئيسى  عن بيع الجهزه الكهربائية المنزليه والثاث ومعدات الضاءة, بجهة 

محافظة القاهرة 105 ش الوحده العربيه تقاطع اسيوط عرب الجسر

210 - وليد هاشم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1754 ورقم 

قيد 32617    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 3 عماره رقم 7 بالمجموعه ايه 

بمشروعى جاردنز الواقع على الدائرى - المقطم

211 - محمد جمال محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1757 

ورقم قيد 32618    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار و صيانه توكتوك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 41 شارع 

فيلبس شحاته من شارع المشروع - محل

212 - محمد كامل بكر عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1761 

ورقم قيد 32620    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا وسمكره سيارات, بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 9 بمنطقه 

الورش الحي الثاني جنوب الورش العسكريه

213 - معوض للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1763 ورقم قيد 32621    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 1 ش سليمان غزال من ش نجيب تقسيم وفاء حجازي

214 - عز الدين محمد احمد سعفان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1765 ورقم قيد 32622    محل رئيسى  عن تسويق عقارى و توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

و مواد الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار 143 ش مليون شجرة حى ملتقى عربى   شيراتون دور 3 

غرفه من شقه 13

215 - محمد مختار قرنى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1768 ورقم قيد 32623    محل رئيسى  عن تجاره اثاث, بجهة محافظة القاهرة ش عمر بن الخطاب ش متولى 

الشعراوى تقسيم شركه - نصر عين شمس

216 - ياسر شعبان قرني حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1770 

ورقم قيد 32624    محل رئيسى  عن بيع طيور مجمده, بجهة محافظة القاهرة بلوك 80 مدخل 2 ش المام العبد 

شقه رقم 1
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217 - احمد محمد عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1773 

ورقم قيد 32625    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش عبدا بن عباس 

الحي السابع بالدور الثانى شقة رقم 5

218 - احمد امين تاج الدين السباعى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1780 ورقم قيد 32626    محل رئيسى  عن اصلح المركبات والدراجات الناريه و توريدات عموميه ) دون 

الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة ق 8588 شقه 205 الدور الثانى 

بعدالرضى منطقه س الهضبه العليا المقطم

219 - سامح هلل راغب بدير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1783 

ورقم قيد 32627    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 44 ش عبد الحميد الديب 

محل

220 - حنفى محمد حنفى عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1784 ورقم قيد 32628    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 3 ح سكر قلعة الكبش -

الدور الول - شقة

221 - ابو المكارم لتوريد المواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1785 ورقم قيد 32629    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائية, بجهة محافظة القاهرة 18 ش ترعة الجندى

222 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1790 ورقم قيد 32630    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية, بجهة محافظة القاهرة الشقه رقم 1 بالعقار 

شارع خراطة ابو عياد

223 - نسرين بدر بدراوي معوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1794 ورقم قيد 32631    محل رئيسى  عن مكتبة ) دون اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و تصوير 

المستندات و الفاكس و الطباعه (, بجهة محافظة القاهرة 1  شارع متولي الجزار ارض مظهر عاشور - محل

224 - ميلد حناا موسي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1798 

ورقم قيد 32632    محل رئيسى  عن تكسير بلستيك, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 22 ش شاكر توفيق منشاة 

ناصر ورشة

225 - محمد السيد امين صادق احمد صادق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2023-02-20 

برقم ايداع 1800 ورقم قيد 32633    محل رئيسى  عن بيع وشراء مستلزمات حيوانات اليفه, بجهة محافظة 

القاهرة 25 شارع ابن الرومى الحى السابع - محل

226 - وليد محمد نسيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1801 ورقم 

قيد 32634    محل رئيسى  عن توريد موبيليا و اثاث, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 ش 151 المعادي - شقه 

-   الدور 12

227 - احمد هاني احمد السنباطي محمود السنباطي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2023-02-20 

برقم ايداع 1810 ورقم قيد 32635    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد 

الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 7 شارع وهدان وحده رقم 274

228 - احمد هشام احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1814 ورقم 

قيد 32636    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 29 شارع ابن الحكم بالدور 

الول - مكتب

Page 20 of 76 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

229 - سماح محمد صلح الدين على تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1817 ورقم قيد 32637    محل رئيسى  عن ورشه تصليح اثاث, بجهة محافظة القاهرة 25أ ش العمده شادر 

السمك

230 - جرجس ادوارد جرجس بسطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1823 ورقم قيد 32640    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 34 ش سعيد مشهور متفرع من ش 

مكه - عزبه النخل

231 - اية مجدى عبدالحليم محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1824 ورقم قيد 32641    محل رئيسى  عن تشطبيات و بيع وحدات الضاءة, بجهة محافظة القاهرة 6259 

الحى الخامس الهضبة الوسطى - المقطم

232 - احمد يوسف محمدي مرسي عابدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1827 ورقم قيد 32642    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها(, 

بجهة محافظة القاهرة 6 ش البرماوي - محل بالدور الرضي

233 - صفاء محمد الطاهر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1832 

ورقم قيد 32643    محل رئيسى  عن توريدات المواد الغذائيه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 2 

شارع الصابرين - عزبه الهجانه

234 - احمد عواض ثابت احمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1836 ورقم قيد 32644    محل رئيسى  عن بيع بن, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 111 شارع 9

235 - عاطف لطيف اسكندر ساويرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1840 ورقم قيد 32645    محل رئيسى  عن ورشة تقطيع اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 19 ش 145 من ش 

مسجد الوطنيه م السد العالى - محل

236 - عمرو عبدالشافي عنتر السيد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1848 ورقم قيد 32646    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 ش عبدالعظيم ابو العل

237 - محمود حمدي عبدالحميد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1853 ورقم قيد 32647    محل رئيسى  عن بقاله جافه و منظفات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 95 شارع 

فهمي غالي الزهراء

238 - زارع عدلي غالي عبدالنور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1854 ورقم قيد 32648    محل رئيسى  عن تجارة الخشاب, بجهة محافظة القاهرة 299 الشيخ منصور امام 

شارع الشهيد عزبة النخل الغربية - محل

239 - مرفت صالح ابادير صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1857 

ورقم قيد 32649    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة ش نصار ناصية عبدالغني السيد

240 - بكر غانم محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1858 ورقم 

قيد 32650    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات النجارة, بجهة محافظة القاهرة 14ش الشوربجى عزبة خيرا 

البساتين - محل

241 - حسن عبدالبصير علي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1863 ورقم قيد 32651    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة مساكن اطلس 384 بلوك 7 النهضه
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242 - حامد محمود حامد عبده حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1868 ورقم قيد 32652    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات باردة وساخنة )فيما عدا المشروبات الكحولية (, 

بجهة محافظة القاهرة 102 ش المعز الجماليه

243 - زياد حسام محمد الدكرورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1871 ورقم قيد 32653    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل المطاعم و الكافيتريات الثابته, بجهة محافظة القاهرة 

شقه بالعقار رقم  شارع محمود مصطفى كامل -التجمع الول

244 - احمد صلح وافى محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1874 

ورقم قيد 32654    محل رئيسى  عن توريدات عموميه دون الكمبيوتر ومستلزماتة ودون الدعاية والعلن, بجهة 

محافظة القاهرة 110 ش خلوصى شبرا الساحل

245 - محمود كرم محمود نور شيخون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1876 ورقم قيد 32655    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة القاهرة 26 ش هشام لبيب - محل

246 - تمام صفوت علي فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1878 

ورقم قيد 32656    محل رئيسى  عن معرض توريد الوميتال, بجهة محافظة القاهرة ق 14 ب 21 جمعيه 6 

اكتوبر النهضه ثان - محل

247 - فادية ناجح اندراوس مجلع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1880 

ورقم قيد 32657    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة بالجملة فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة عقار 73 ش الترعة البولقية -محل

248 - عمرو نصرالدين محمد محمد ابوعطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 1881 ورقم قيد 32658    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد 

الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 1 بالدور الرضى عقار رقم 5 شارع الزهاوى المنطقة 

السادسه

249 - معاذ احمد شوقي عبدالمحفوظ سند تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1884 ورقم قيد 32659    محل رئيسى  عن توريدات عمومية دون الكمبيوتر ومستلزماتة ودون الدعاية 

والعلن, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 27 شارع اسكان عزبه محى - شقة 10

250 - على عادل ابو اليزيد البديوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1893 ورقم قيد 32660    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

الدعايه والعلن, بجهة محافظة القاهرة 17 ش المنتزه تقاطع ش الحجاز  كفر الباشا -شقة دور اول

251 - اسامه محمد عبدالعال سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1897 

ورقم قيد 32661    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة القاهرة مساكن الجمهوريه بلوك 98 م 3 محل 

2

252 - السيد مدبولى همام عبدالباسط تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1903 ورقم قيد 32662    محل رئيسى  عن بيع سجائر وبقالة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش موسى 

ناشد من ش احمد مصطفى م الصفا - محل

253 - محسن عبد العال يوسف شلبى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1906 ورقم قيد 32663    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الصحية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 11 

المركز الرئيسى شارع ابو الوفا الصعيدى - محل رقم 2
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254 - ناديه رمضان ذكي عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1907 ورقم قيد 32664    محل رئيسى  عن اداره المطاعم و تقديم  الغذيه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

50 شارع عبدا بن طاهر منطقه 6 - مكتب

255 - وائل محي محمد العياري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1910 

ورقم قيد 32665    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة بجوار البارك اسفل كوبري جسر السويس 

تقاطع اشارة روكسى - محل رقم 7

256 - ماجد حنفى حامد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1912 

ورقم قيد 32666    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة مول الجامعة  ش الجامعة الفرنسية - 

B3 محل

257 - ماهر فوزى محمد مهاود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1916 

ورقم قيد 32667    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكرية و اكسسوارتها, بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم 1 بالدور الول بعد الرضى بالعقار 26-28 ش احمد عماره الكردى

258 - عمرو عصام امبارك عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1917 ورقم قيد 32668    محل رئيسى  عن تصنيع اكياس و شنط بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع 

القاضى بركه الحاج

259 - محمد شريف احمد عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1926 ورقم قيد 32670    محل رئيسى  عن جمع قمامه ) دون اعادة تدويرها( ونظافه و تشجير, بجهة محافظة 

القاهرة 21 عمارات العبور - صلح سالم

260 - صبحى محمد صبحى محمد المنسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 1930 ورقم قيد 32671    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 6أ ش جسر السويس 

عمارات الفاروقية - محل رقم 2

261 - ياسر فتحى عبدالعظيم عبد الشافى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1931 ورقم قيد 32672    محل رئيسى  عن تقديم المشروبات الخفيفة فيماعدا الكحولية, بجهة محافظة القاهرة 

تقسيم شمال سيناء - زهراء المعادى -محل

262 - محمد سيد نجيب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1933 

ورقم قيد 32673    محل رئيسى  عن معرض بيع ادوات منزلية و هدايا, بجهة محافظة القاهرة 15 ش محمد 

السادات - الدور الول - شقة 2

263 - عماد رمضان محمد عبد الباقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1934 ورقم قيد 32674    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى و الدولى (, بجهة محافظة القاهرة 336ش بور سعيد

264 - رومانى مجدى كامل منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1935 ورقم قيد 32675    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة 28ش نجيب 

الريحانى - محل بالدور الرضى

265 - احمد فتحي كامل محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1939 

ورقم قيد 32676    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع سنان من  

طومان باي شقه
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266 - احمد جمال سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1940 ورقم 

قيد 32677    محل رئيسى  عن توريد اقمشة و ملبس دون الملبس العسكرية و اكسسواراتها, بجهة محافظة 

القاهرة 20 ش جمعه محمد مسلم الزهراء عين شمس

267 - عبدا محمد عبدالرحيم عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1946 ورقم قيد 32678    محل رئيسى  عن بيع أحذية, بجهة محافظة القاهرة شارع الجيش درب ايه - الدور 

الرضى - محل 1

268 - صباح محمد على محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1947 

ورقم قيد 32679    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 والتصدير, 

بجهة محافظة القاهرة ش حبشى ناصيه شارع 80

269 - مؤسسة عزوز للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1949 ورقم قيد 32680    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة القاهرة شقة 1 بالعقار 23 الحى الول 

المجاوره 3

270 - يوسف مجدى وليم جورج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1953 

ورقم قيد 32681    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها (, بجهة 

محافظة القاهرة 14 سكة الظاهر

271 - خالد حسن عبد الرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1959 ورقم قيد 32682    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 56 مدخل 3 

بالدور الرضى - الميرية

272 - احمد ناجى عبدالخالق على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1964 

ورقم قيد 32684    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة البساتين عقار رقم 47 

شارع شمال سيناء محل علي شمال المدخل

273 - عبد الحميد عبد ا ابراهيم السدودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 1968 ورقم قيد 32685    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية بالجمله, بجهة محافظة القاهرة عقار 12 

ش احمد حسنى  رابعة العدوية

274 - مصطفي محمود علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1976 ورقم قيد 32686    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 9 ش محمد شكري من جسر 

السويس

275 - وليد ايمن صاوى عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1978 ورقم قيد 32687    محل رئيسى  عن بيع وتوريد قطع غيار تبريد وتكييف, بجهة محافظة القاهرة بالعقار 

رقم 28 بالعوائد داخل الممر على اليسار شارع نجيب الريحانى - بالدور الرضى - محل رقم 17

276 - فكار للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1979 ورقم قيد 

32688    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة شارع احمد ابراهيم من شارع عبدالمنعم 

رمضان - ش المام علي - محل

277 - وائل احمد خميس عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1981 ورقم قيد 32689    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش 

عبدالمجيد خليل غرفه من شقه
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278 - سناء عمادالدين عبدالرازق السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1984 ورقم قيد 32690    محل رئيسى  عن تجارة الورق و التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و 

دون الدعايه  و العلن (, بجهة محافظة القاهرة 258 ش جسر السويس

279 - مارو يوسف توفيق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1985 ورقم قيد 32691    محل رئيسى  عن توريدات مهمات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 شارع رئاسة 

الجمهورية - مكتب

280 - محمد احمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1988 ورقم 

قيد 32692    محل رئيسى  عن تجارة فاكهه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة محل 85 عنبر 3 فاكهه حصه 3 

قيراط-سوق العبور

281 - محمود سعيد عطا عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1994 

ورقم قيد 32693    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 5 شارع 26 يوليو - الدور الرضي - محل  رقم 12

282 - وائل عبدالمنعم عبدالعزيز مغاورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1997 ورقم قيد 32694    محل رئيسى  عن بيع الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 ح هندى 

مسلم من اسما شنوده

283 - وحيد على احمد شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2003 

ورقم قيد 32695    محل رئيسى  عن تجاره ملبس حريمى بالجمله, بجهة محافظة القاهرة 82ش الزهر مكتب 

رقم 5

284 - مصطفي محمد رزق عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2006 ورقم قيد 32696    محل رئيسى  عن شحن بضائع داخل جمهوريه مصر العربيه, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 35 شارع المين مينه السيرج مكتب

285 - رضوى محمد كمال محمد زكي عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2008 ورقم قيد 32697    محل رئيسى  عن بيع أقمشة و المنسوجات بالتجزئة و الملبس الجاهزة ) فيما 

عدا الملبس العسكرية و اكسسواراتها (, بجهة محافظة القاهرة 57 شارع الدويدار

286 - حمادة عبده عبدالفتاح عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2009 ورقم قيد 32698    محل رئيسى  عن توريدات خردة, بجهة محافظة القاهرة 7 عطفة القسيس من ش 

شكري

287 - ياسر شكرى شحاته عطاا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2014 

ورقم قيد 32699    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار دش و الرسيفر, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 38 حاليا و 

40 سابقا ش كامى الدور الرضي  - محل

288 - احمد على عبدالمحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2017 ورقم قيد 32701    محل رئيسى  عن صالة جيم ) لياقة بدنية و حمامات الساونا و حمامات البخار (, بجهة 

محافظة القاهرة 4 ش وداد

289 - رضا للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 1,200.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2020 ورقم قيد 

32702    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) داخل جمهوريه مصر العربيه (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

38 شارع طارق كمال من ش التروللي عرفه من شقه الدور الول بعد الرضي

Page 25 of 76 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

290 - هناء محمد محمود عبيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2023 

ورقم قيد 32703    محل رئيسى  عن توريد وتجارة فلتر المياه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 2 ش المزلقان 

القديم ش عين شمس

291 - ايهاب كمال نبيه حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2025 

ورقم قيد 32705    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 أ ش النزهه السكاكينى محل 

رقم 5

292 - احمد سيد شحاته علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2029 

ورقم قيد 32706    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 6 ش مكه من ش التروللي

293 - مايكل عبدالملك عطا ا عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2031 ورقم قيد 32707    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة جمله فيما عدا الملبس العسكرية 

واكسسواراتها, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 78 سابقا العقار 90 حاليا شارع دويدار الرضى محل رقم 1

294 - محمد يحي هاشم امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2034 ورقم 

قيد 32708    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعاية و لعلن (, 

بجهة محافظة القاهرة 2 ش ايمن الغنام الشارع الجديد

295 - مى محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2035 

ورقم قيد 32709    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة ق 17 مركز خدمات البنفسج التجمع الول

296 - هويدا جمال سيد مراد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2036 

ورقم قيد 32710    محل رئيسى  عن التصدير وتجاره ابر خياطه, بجهة محافظة القاهرة 13ش الزهار متفرع 

من ش الكابلت الميريه محل

297 - محمد مجدى ابو الفتح يوسف تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2038 ورقم قيد 32711    محل رئيسى  عن توزيع اسفنج بالعمولة, بجهة محافظة القاهرة ش بورسعيد

298 - اسلم جمال محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2042 ورقم 

قيد 32712    محل رئيسى  عن مكتب شحن داخلي, بجهة محافظة القاهرة شارع رابعه العدويه مدينة الندلس 

عزبة النخل

299 - محمد ثابت عبدالله حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2043 ورقم قيد 32713    محل رئيسى  عن ورشة ملبس فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة 28 ش عرب الطوايله

300 - مايكل عبدالمسيح خله عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2048 ورقم قيد 32715    محل رئيسى  عن اعمال المقاولت والتوريدات العموميه ) فيماعدا و مستلزماته و 

مواد الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة تقسيم ارض الدواجن قطعه 17 بلوك 2

301 - محمد علي حميده عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 32716    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة القاهرة 5 ش حسن رسمي

302 - مصطفي ابراهيم محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2054 ورقم قيد 32717    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكريه و مستلزماتها, بجهة 

محافظة القاهرة 23 شارع صبحي مسعود عرب الطوايلة ورشة
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303 - وجدى خلف غالى قدسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2055 

ورقم قيد 32718    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه جمله فيماعدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 7 شارع السقاليه الدور الرضي - محل رقم 1

304 - السيد محمد عبد الوهاب قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2067 ورقم قيد 32719    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 16 السوق التجارى 

المنطقة الولى سوق مؤمن الحي الثالث التجمع الخامس

305 - شرين يونس احمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2070 

ورقم قيد 32720    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة رقم العقار 7 ع شارع القباط 

ش بورسعيد - الدور الرابع - شقة رقم 15

306 - نهى طارق عبدالجليل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2071 ورقم قيد 32721    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة 132 ش الحجاز محل بالدور 

الرضى

307 - عمار بدوى احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2091 

ورقم قيد 32723    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و العلن 

(, بجهة محافظة القاهرة 136 ش جسر السويس

308 - محمد خيرى ابراهيم بدوى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2094 ورقم قيد 32724    محل رئيسى  عن عطارة وتجارة المواد الغذائية وتوريدات عمومية ) دون الكمبيوتر و 

مستلزماته و دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة محل 8 بالسوق التجارى بلوك رقم 56 ش محمد 

حسين هيكل

309 - هشام محمد رشاد عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2098 ورقم قيد 32726    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الكافيهات والتيك اوى, بجهة محافظة القاهرة 6 

شارع الورشة امتداد الصاعقة - عزبه الهجانه - شقه

310 - المير للمقاولت العامة وتريد مواد البناء والتشطيبات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 2102 ورقم قيد 32727    محل رئيسى  عن المقاولت العامة وتوريد مواد البناء 

والتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 ش عيد عطية - من ش المدينة المنورة - كفر الشرفا

311 - مشهور محمد اسماعيل مهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2105 ورقم قيد 32728    محل رئيسى  عن بيع منظفات وبقاله جافه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 12 شارع 

قصر فهمى - محل

312 - شريف مصطفى ابراهيم وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2107 ورقم قيد 32729    محل رئيسى  عن توريد مواد تعبئه وتغليف وتوريدات عموميه ) فيماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و مواد الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة شقه 94 عقار 3 بلوك 8 ش رقم 11 حى الواحه

313 - احمد فريد عبد العزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2112 ورقم قيد 32730    محل رئيسى  عن تنجيد وستائر, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 300 ممر 

الشنزليزية الرحاب السوق التجارى

314 - سلمي عمرو السيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2117 

ورقم قيد 32731    محل رئيسى  عن ورشه احذيه, بجهة محافظة القاهرة بلوك 184 مدخل 3 شارع 1
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315 - محمود على اسماعيل سيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2118 ورقم قيد 32732    محل رئيسى  عن  بيع اثاث منزلى, بجهة محافظة القاهرة 10 مكرم عبيد

316 - علء محمد عبد ا على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2120 

ورقم قيد 32733    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 48 شارع عين شمس محل

317 - عمرو ممدوح على السعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2124 

ورقم قيد 32734    محل رئيسى  عن ادارة المطاعم و الكافيهات, بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 6 الدور الول 

عقار 4 عمارات العبور صلح سالم

318 - مصطفى اسماعيل عبد الرحيم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2126 ورقم قيد 32735    محل رئيسى  عن تجاره وبيع المجوهرات, بجهة محافظة القاهرة 62 ش احمد 

بسيونى محل

319 - سلوي محمد محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2131 

ورقم قيد 32736    محل رئيسى  عن مكتب نقل و تأجير معدات ثقيلة, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع فتحي 

ابراهيم من شارع ترعة الخشاب المعصره حدائق حلوان

320 - دينا طلعت محمد مدنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2134 ورقم 

قيد 32737    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعاية و العلن (  و 

توريد الملبس الرياضية, بجهة محافظة القاهرة 10 ش المعتزبال الهجانة - محل

321 - احمد صابر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2136 

ورقم قيد 32738    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 26 ش نجيب الريحانى - الول 201

322 - هانى بكرى العوضى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2139 

ورقم قيد 32739    محل رئيسى  عن تجارة الخردوات وفلتر المياه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 63 ش 

حموده - شقه بالدور الرضى

323 - مصطفى كامل احمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2140 

ورقم قيد 32740    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة القاهرة 21 سابقا 19 حاليا ش احمد 

عبد الجواد

324 - علء الدين فتحى عبدالعزيز عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2145 ورقم قيد 32741    محل رئيسى  عن بيع ألعاب, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 شارع ثروت 

زكريا من شارع احمد خليل مدينة النور - محل

325 - خالد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2147 

ورقم قيد 32742    محل رئيسى  عن تجاره ادوات مكتبيه واداره مطاعم وكافتريات, بجهة محافظة القاهرة محل 

2 بالقطعه 5 مركز خدمات مجاوره 5 التجمع الول

326 - حسني محمد ابراهيم شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2159 ورقم قيد 32744    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 15 ابراج بدر الطريق 

الدائري محل
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327 - ماريو حنا بطرس بشاي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2165 

ورقم قيد 32745    محل رئيسى  عن تجاره المولدات الكهربائيه و التوريدات العموميه ) دون الكمبيوتر و 

مستلزماته و دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 66 شارع الجمهوريه محل رقم 7

328 - ياسمينا احمد عاصم حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2168 ورقم قيد 32746    محل رئيسى  عن بيع الفواكه المجففه, بجهة محافظة القاهرة 16 د جنوب الكادميه - 

التجمع الول غرفه بالشقه رقم 5

329 - محمد عبدالمنعم محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2175 ورقم قيد 32747    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد غذائية جملة, بجهة محافظة القاهرة 7ش المعز 

لدين ا من ش مزرعه الحياه

330 - ابانوب سمير ايوب جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2178 

ورقم قيد 32748    محل رئيسى  عن تجميع وتوزيع اللبان, بجهة محافظة القاهرة 51 ش جمال عبدالناصر ش 

الشيخ منصور عزبة النخل محل

331 - محمد محمد سعد الدين عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2187 ورقم قيد 32750    محل رئيسى  عن توريد ادوات ومعدات المطابخ, بجهة محافظة القاهرة 127 ش 

جول جمال من ش ماهر بدوى الف مسكن جسر السويس

332 - محمد مصطفى محمد محمود الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2188 ورقم قيد 32751    محل رئيسى  عن توريد جوانات سيارات ومستلزماتها, بجهة محافظة القاهرة 

5/9 هـ ش احمد عبد العظيم من ش النصر الرئيسى المعادى

333 - سحر احمد محمد سعدون تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2193 

ورقم قيد 32752    محل رئيسى  عن كافيتريا مشروبات ) فيما عدا الكحولية (, بجهة محافظة القاهرة ب 10 م 

28 مساكن المليحة مساكن القصيرين

334 - وائل عبد الشافى السيد عبدالشافي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2195 ورقم قيد 32753    محل رئيسى  عن بيع  مستلزمات واجهزه طبيه فيما عدا الدويه, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 17 شارع 314 المعادى الجديده البساتين الدور الرضي غرفه من الشقه

335 - سماح محمدين علي حسنين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2200 

ورقم قيد 32754    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات معامل المدارس, بجهة محافظة القاهرة 19 شارع المماليك 

البحرية المنيل - شقة

336 - ربيع عيد قطب هلل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2201 ورقم 

قيد 32755    محل رئيسى  عن النقل البرى للبضائع * داخل جمهوريه مصر العربيه*بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى والدولى, بجهة محافظة القاهرة 34ش عبدالفتاح شتا- مدينه عرفات اول

337 - مصطفي يس جيلني حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2202 ورقم قيد 32756    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 26 شارع حسن صادق من ش محمد محمود شارع هارون

338 - شاديه شكرى سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2205 

ورقم قيد 32757    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة الدمغة 

و الموازيين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية (, بجهة محافظة القاهرة 90 بين المزارع - فايده كامل - 

البساتين
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339 - اسامه ممدوح سعيد حسن مازن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2206 ورقم قيد 32758    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) دون الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 2 ناصية شارع جلل جوهر وكمال الدين بدوي المسله الدور السادس بعدالرضي 

شقه رقم 6

340 - مصطفى محمد محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2209 ورقم قيد 32760    محل رئيسى  عن بيع زيوت السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 26 ش عبد 

الرحمن بن عوف  الرحمن المختوم - الدور الرضى - محل

341 - عبد الرحمن نفادى محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2214 ورقم قيد 32762    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة القاهرة قطعه 9 مركز خدمات 4 منطقه 

2350 فدان حدائق العاصمه

342 - هيثم صموئيل غالى بخيت تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2218 

ورقم قيد 32764    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 16 عقار 8 شارع منشية التحرير - 

جسر السويس عمارات ضباط القوات المسلحه

343 - احمد محمد عبد الحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2221 ورقم قيد 32765    محل رئيسى  عن ورشة احذية رجالى, بجهة محافظة القاهرة 9 عطفه جامع المغربى 

ورشة رقم 1 بالدور الرضى

344 - جرجس هندى سعيد عبدالنور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 32766    محل رئيسى  عن اصلح كاوتش سيارات, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 

40 شارع العزيز بال

345 - هانى نعيم حكيم عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2228 

ورقم قيد 32767    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة 7 ش المهرانى محل بالرضي

346 - احمد الوجيه سند مصيلحى دويدار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2233 ورقم قيد 32769    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات ) دون اعمال المخابز(, بجهة محافظة القاهرة 10 ش 

عماد الدين حاليا ش الحبش تقسيم ابو العز

347 - حافظ للبواب المصفحة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2234 

ورقم قيد 32770    محل رئيسى  عن بيع البواب المصفحة, بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 1125 ش مدرسة 

البارون الحى الول الهضبة الوسطى المقطم

348 - احمد عبدالحميد محمد بدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2237 ورقم قيد 32771    محل رئيسى  عن المقاولت العامة والتوكيلت التجارية والتوريدات العموميه ) دون 

الكمبيوتر و مستلزماته و دون الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 28 شارع القصر شقه

349 - محمود عماد محمود عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2239 ورقم قيد 32772    محل رئيسى  عن التصدير والستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

مجموعه 6, بجهة محافظة القاهرة 157 ش محمد علي

350 - عصام ابوبكر محمود محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2240 ورقم قيد 32773    محل رئيسى  عن تجارة زجاج, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 شارع 

محفوظ رمضان من شارع مزرعة البط الدور الرضي
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351 - محمد مصطفى حسن الجرب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2243 ورقم قيد 32774    محل رئيسى  عن بيع نظارات شمسيه, بجهة محافظة القاهرة 5 ش محمد ابراهيم 

عفيفى محل

352 - عمرو سعيد محمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2247 ورقم قيد 32775    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات بالجمله ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من مصلحه الدمغه و الموازين التابعه لوزاره التموين و التجاره الداخليه (, بجهة محافظة القاهرة 10ش بيت المال 

الدور الول

353 - جليله عباس محمد هارون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2250 

ورقم قيد 32776    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسواراتها (, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 121 شارع شبرا - المبني الداري - بجوار دير الراهبات الراعي الصالح بالدور الثالث 

الوحده رقم 17

354 - حراز للعطارة ومستحضرات التجميل الطبيعية تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2023-02-28 

برقم ايداع 2253 ورقم قيد 32777    محل رئيسى  عن عطارة وبيع مستحضرات تجميل طبيعية ) دون الدوية 

(, بجهة محافظة القاهرة العقاررقم 117 شارع 9 المعادى - محل

355 - وائل حمدي عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2254 ورقم قيد 32778    محل رئيسى  عن خدمة انقاذ السيارات, بجهة محافظة القاهرة مدخل 23 الحي 

السادس الدور الرابع شقه 8

356 - احمد محسن عبدالمنعم احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2258 ورقم قيد 32779    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 35 ياسمين 1 

التجمع الول الدور الول شقه - مكتب رقم 1

357 - احمد رضوان عبدا حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2260 ورقم قيد 32780    محل رئيسى  عن تركيب وصيانة التكيفات, بجهة محافظة القاهرة شارع محمد فتحي 

- ح محمود - عزبة النخل - الدور الرضى -شقة

358 - ماهر طه خميس سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2262 ورقم 

قيد 32781    محل رئيسى  عن معرض كريتال, بجهة محافظة القاهرة مجاوره 6 عماره 17 محل رقم 5

359 - حسين اسامة سيد سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2265 ورقم 

قيد 32782    محل رئيسى  عن بيع وتصليح نظارات شمسية, بجهة محافظة القاهرة 23حاره التبان من ش 

البستان - بالدور الرضى - محل

360 - ايمن جمال على محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2276 ورقم قيد 32784    محل رئيسى  عن مقاولت و تجارة مواد بناء, بجهة محافظة القاهرة فيل 74 جنوب 

الكاديمية ز - التجمع الخامس

361 - باسم محمد عبدالهادى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2279 

ورقم قيد 32786    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 132 ش26 يوليو -الزمالك

362 - صبره محمد صبره جبريل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2282 

ورقم قيد 32787    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد 

الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 34 مساكن البنك  - الحى الثامن - شقة
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363 - محمد عادل عبد اللطيف الدكروني تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2288 ورقم قيد 32788    محل رئيسى  عن تجاره الجمله للحوم, بجهة محافظة القاهرة عماره 40أ 

المجاوره الرابعه التجمع الول

364 - مياده شعبان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2291 

ورقم قيد 32789    محل رئيسى  عن ادارة كافيهات, بجهة محافظة القاهرة ب24 مساكن النشاءات مدخل1 شقة 

رقم 5- المقطم
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فروع الفراد

1 - محمد حسن عبد الجليل محمد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1088 ورقم قيد   25768  محل فرعى  

عن تعبئة وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة القاهرة اضافة الفرع الكائن مكتب بالدور الرضى بالعقار 3 أ شارع 

البلسم

2 - شداد عواض رضوان عبد الحليم  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1161 ورقم قيد   25577  محل 

فرعى  عن بيع حلوي من عجين  بجهة محافظة القاهرة 38 ش ابو السعود

3 - محمد محمد عبده على المدنى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1218 ورقم قيد   24962  محل فرعى  

عن تجارة وبيع المسامير والصواميل  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 بالعقار 67 ش السبتيه

4 - محمود مصطفى محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1214 ورقم قيد   28524  محل فرعى  عن 

مقاولت عامه  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ شارع سند عبدالحكيم ابورجيلة

5 - اسعد صابر خليل جرجس  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1212 ورقم قيد   28973  محل فرعى  عن 

توريد و توزيع المواد الغذائيه و اداره المطاعم و الكافيهات و الكافيتريات و البوفيهات  بجهة محافظة القاهرة محل ع 

/1 ش الشيخ غراب

6 - عبد الحكيم للتسويق العقارى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1264 ورقم قيد   30291  محل فرعى  

عن تسويق عقارى  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 2 بالرضى عقار 26 ارض وزارة المالية - 

منطقة ميراج - التجمع الول - القاهرة الجديدة

7 - ايمن ماجد محمد عز الدين  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1359 ورقم قيد   14998  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط / تصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والعلف الحيواني والمكملت الغذائية  بجهة محافظة القاهرة 827 

المنطقه الصناعيه التجمع الثالث

8 - علء السيد محمد موسى السبع  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1324 ورقم قيد   19137  محل فرعى  

عن اضافه /بيع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه و اكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة 10 عمارات العبور 

صلح سالم

9 - محمد احمد حسين فرج  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1378 ورقم قيد   28326  محل فرعى  عن بيع 

مستلزمات التدخين  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ وحدةH بالدور الرضى الماظة افينو مول 

بجوار مستشفى الطيران

10 - علء محمد بكر محمد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1465 ورقم قيد   14954  محل فرعى  عن 

بيع أحذية  بجهة محافظة القاهرة 97 شارع خلوصى الساحل محل رقم 3/4

11 - اسلم سلمه محمد الهادى سلمه  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1435 ورقم قيد   18184  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / تقديم مشروبات و بلى استيشن  بجهة محافظة القاهرة 78 شارع محمد فريد

12 - مروه محمد عبد العليم السيد احمد غانم  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1454 ورقم قيد   32508  

محل فرعى  عن تجاره ملبس جاهزه )فيماعدا الملبس والمهمات العسكريه(  بجهة محافظة القاهرة 16ش عمارات 

حدائق العبور -ش صلح سالم بملك/ رشاد بكر محمد رشاد بكر

13 - جعفر قابل امين جعفر  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1527 ورقم قيد   32534  محل فرعى  عن 

تجاره سيارات و اطارات وكاوتش وبطاريات الى النشاط الصلى  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع محمد كامل حسين

14 - جعفر قابل امين جعفر  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1527 ورقم قيد   32534  محل فرعى  عن 

تجاره سيارات و اطارات وكاوتش وبطاريات الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية ش الجلء البحرى بملك فؤاد 

عفيفى علم

15 - امنيه محمد المنسى عطيه  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1571 ورقم قيد   32551  محل فرعى  

عن توريد وبيع اجهزة ومعدات طبيه ورياضية واجهزة انذار حريق واجهزة رياضية ومستحضرات تجميل )) ماعدا 

مايختص بالدوية بكافة انواعها ((  بجهة محافظة الغربية سجين الكوم بملك/ احمد خيرى مرسى الدقره
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16 - امنيه محمد المنسى عطيه  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1571 ورقم قيد   32551  محل فرعى  

عن توريد وبيع اجهزة ومعدات طبيه ورياضية واجهزة انذار حريق واجهزة رياضية ومستحضرات تجميل )) ماعدا 

مايختص بالدوية بكافة انواعها ((  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع عبدالمنعم حافظ - بملك/ حامد حافظ ايوب

17 - محمود سلطان للوجبات الجاهزة  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1605 ورقم قيد   31532  محل 

فرعى  عن مطعم وجبات جاهزة  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان محل 23 بالدور الرضى 9أ الحى التانى

18 - مؤسسه غازى موتورز خدمات السيارات  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1732 ورقم قيد   32609  

محل فرعى  عن خدمات سيارات وتجاره قطع غيار سيارات  بجهة محافظة القاهرة مدينتى- الكرافت زون المنطقه 

الشرقيه التجاريه محل رقمG 13 بلوك رقم5 بملك/ رامى محمد نجيب جمعه

19 - احمد محمود محمد فايد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1744 ورقم قيد   32613  محل فرعى  عن 

معرض موبيليا  بجهة محافظة القاهرة 109 م/نصر شارع مصطفى النحاس

20 - احمد محمود محمد فايد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1744 ورقم قيد   32613  محل فرعى  عن 

معرض موبيليا  بجهة محافظة بورسعيد شارعى عكا واحمد ماهر بملك على على ندا

21 - صيدلية د  ايمان  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1809 ورقم قيد   13507  محل فرعى  عن صيدليه  

بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ موكاى مول قطعة2/3 المجاورة الثانية محل رقم7 الدور الرضى 

المنطقة السابعة

22 - احمد سيد عليوه محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1796 ورقم قيد   22954  محل فرعى  عن 

اصبح /مركز رياضي )جيم( وسبا دون اجراء العمليات الجراحية  بجهة محافظة القاهرة 9 ش محمد غنيم شقه رقم 1 

ارض الجولف

23 - اشرف محمد شحاته على  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1901 ورقم قيد   25853  محل فرعى  عن 

اصبح / توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه و العلن ( و مطعم  بجهة محافظة القاهرة 

7 الحى الول المجاوره الثانيه محل رقم 4

24 - أحمد العرابي أحمد علي  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   1993 ورقم قيد   1125  محل فرعى  عن 

مكتبة )فيماعدا تصوير المستندات والفاكس والطباعة(  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 3ش 

الشارع الجديد

25 - مينا وجيه بطرس غالي  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2024 ورقم قيد   32704  محل فرعى  عن 

مكتب توريدات ومقاولت عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(  بجهة محافظة القاهرة ق273

الصفا تقسيم عمرو بن الخطاب -قباء -السلم

26 - مينا وجيه بطرس غالي  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2024 ورقم قيد   32704  محل فرعى  عن 

مكتب توريدات ومقاولت عموميه)فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(  بجهة محافظة القليوبية 1ش 

الحاج ابوزيد الخصوص-ملك// فاروق عوضا اسكندر

27 - يسرى عياد جرجس قلينى  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2109 ورقم قيد   31880  محل فرعى  

عن ورشة تشغيل مصوغات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 4 شارع الماظه - ارض الجولف

28 - محمود عبده محمد يوسف  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2096 ورقم قيد   32725  محل فرعى  

عن مكتب توريدات مواد غذائية  بجهة محافظة القاهرة ق 7258 الحي السادس- الهضبة الوسطى- المقطم

29 - محمود عبده محمد يوسف  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2096 ورقم قيد   32725  محل فرعى  

عن مكتب توريدات مواد غذائية  بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الي/12ش سيدي سلمه الراضي-ملك/ احمد 

عبده محمد يوسف

30 - ياسين محمود حسين محمد محمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2154 ورقم قيد   28421  محل 

فرعى  عن  مطعم  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 21شارع الخليفة المر الحى السابع ق18 

بلوك36 الدور الرضى- محل
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قيود الشركات

1 - مصطفى محمود عثمان وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1092 ورقم قيد  32378    مركز عام  عن التوريدات العمومية )تجارة الحاسبات اللية ومستلزماتها 

والطابعات ومستلزمات واعمال صيانة الجهزة والطابعات( بموجب الموافقة المنية رقم329 لسنة2022- 

فيماعدا توريد العمالة والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت0  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم2 ش عبداللطيف سليمان من ش الورشه- محل رقم1

2 - سامح سيد وشريكته شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1114 

ورقم قيد  32386    مركز عام  عن مقاولت عامة وتشطيبات وتوريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(  بجهة محافظة القاهرة الشقه رقم34 بالدور الثالث بعد 

الرضى العقار رقم55 شارع الخمسين زهراء المعادى برج رويال بلزا

3 - محمد عبدالرحمن  السيد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1117 ورقم قيد  32388    مركز عام  عن تجارة مستحضرات التجميل دون الدوية  بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 18 شارع السقالية  حارة اليهود - الدور الرضى - محل

4 - اسامة صبرى غزالى و شركائه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1130 ورقم قيد  32393    مركز عام  عن توريد جميع انواع الزجاج و الدبل جلس  بجهة محافظة القاهرة 

عقار 17 ش المحطة جنينة الشريف -عين شمس الشرقية - الرضى - محل 1

5 - هشام احمد صالح احمد و شريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

1149 ورقم قيد  32398    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسواراتها  

بجهة محافظة القاهرة 114 شارع عمر ابن الخطاب على القطعة رقم 7و8 تقسيم المربع 313 و314 النزهه - 

الدور الرضى - محل رقم 2

6 - السيد محمد عبدالوهاب وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

1192 ورقم قيد  32415    مركز عام  عن توصيل طلبات المنازل وخدمات الدليفرى  بجهة محافظة القاهرة 7

ش خالد بن الوليد من ش الورشه مدينه المل

7 - حسين سيد وشركاه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1204 

ورقم قيد  32419    مركز عام  عن خدمات الستيراد والتصديروالتوكيلت التجارية والتوكيلت الملحية 

والتوريدات العمومية والشحن والتخليص الجمركى  بجهة محافظة القاهرة 79 حى الملتقى العربى شيراتون - 

الدور الول

8 - روجيه اسامه نسيم وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1278 ورقم قيد  32444    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتوريد مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية 

وبيع وتسجيل المكملت الغذائية و الغذية الخاصة و النباتات العطرية و العشاب الطبية ) فيما عدا الدويه ( و 

التوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة 28 ش المام البخارى الحرفيين شقه رقم 5

9 - سامح عمادالدين عبدالمنعم وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1282 ورقم قيد  32446    مركز عام  عن جيم )صاله العاب رياضيه(  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 ش 

كمال الدين حسين مساكن الشيراتون وحده تجاريه بدروم علوي

10 - احمد محمد السيد مرسى وشريكتية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    1290 ورقم قيد  32450    مركز عام  عن ادارة المطاعم  بجهة محافظة القاهرة 26) أ ( ح المغربلين 

مكتب رقم 2 بالدو رالول بعد الرضى

11 - شركة محمد جمال درويش وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    1333 ورقم قيد  32466    مركز عام  عن تجارة اكسسورات الزجاج  بجهة محافظة القاهرة 2ج 

عمارات الفاروقية -جسر السويس- محل رقم2
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12 - ورثه رافت حلمى حسن عنهم حسن رافت حلمى و شركاه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    1336 ورقم قيد  32468    مركز عام  عن مخبر طباقى  بجهة محافظة القاهرة 

57 ش رمضان الصاوى مدينه الهنا  الميرية

13 - محمد عبد العظيم وكريم سيد وشركائهم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    1395 ورقم قيد  32488    مركز عام  عن مجال الستعلم والتحصيل للبنوك والشركات 

والفراد فيماعدا العمال المختصه بها البنوك  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 47 ش التلول شقه

14 - محمد مصطفى محمود مصطفى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1437 ورقم قيد  32499    مركز عام  عن تصنيع وتوريد الحذية والمصنوعات الجلديه  بجهة 

محافظة القاهرة 10 عطفة المرعشلى عين رقم 1 درب القماعيه

15 - عمرو احمد حافظ عطيه وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

1495 ورقم قيد  32522    مركز عام  عن التوريدات العموميه) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة( وخدمات الشحن اللوجيستي  بجهة محافظة القاهرة 1ش البطراوى -المنطقه الولى

16 - الحسن محمدخلف وشريكه شركة  رأس مالها 19,500.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

1513 ورقم قيد  32528    مركز عام  عن توريدات عمومية )كاوتش سيارات (  بجهة محافظة القاهرة مساكن 

اليواء الشرابية - بلوك 1 مدخل 3 - شقة1

17 - وليد سعدا السيد وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1539 ورقم قيد  32540    مركز عام  عن تخليص جمركي  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الهممي الفرنساوي 

بولق ابو العل الدور الول حجره من شقه 1

18 - شريف سعد الدين حفنى هاشم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    1686 ورقم قيد  32592    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات العامه والتطوير العقارى  

بجهة محافظة القاهرة المركز التجارى ستار داون القطعه 102 و 100 - القطاع الول الحى السكنى التجمع 

الخامس - الوحدات رقم 323 و 324 و325

19 - ماركو منير فهمى ناشد وشريكتة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

1714 ورقم قيد  32602    مركز عام  عن المقاول العموميه والتوريدات العموميه )فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(  بجهة محافظة القاهرة 2 ص مربع رقم 1116 مساكن 

شيراتون- الدور الرضى غرفة من شقة رقم1

20 - ورثة مروان مروان محمد شبانة عنهم نعيمة محمد كمال الحسينى وشركائها شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    1740 ورقم قيد  32612    مركز عام  عن صيدلية  

بجهة محافظة القاهرة عمارة4 بلوك 5حى السفارات ش حسنى عثمان عمارات شركة مدينة نصر الحى السابع 

محل2

21 - أحمد سالم عبدالمنعم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

1819 ورقم قيد  32638    مركز عام  عن بيع إكسسورات الملبس ) الستيك والرباط والشريط (  بجهة 

محافظة القاهرة شقة رقم1 بالدور الول العلوى عقار رقم 38 تقسيم عمر بن الخطاب- جسر السويس

22 - سامر محمد الطوخى وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

1923 ورقم قيد  32669    مركز عام  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه 

و العلن ( - مستلزمات مكتبيه ) فيما عدا تصوير المستندات و الفاكس (  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 32 

شارع مصطفى النحاس مكتب

23 - اسماء خضر عبدالعال وشريكها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

1960 ورقم قيد  32683    مركز عام  عن التوريدات العموميه) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه 

و العلن (  و التشطيب و الديكور و التوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة المركز التجاري  ميراج مول 

s30 التجمع الول طريق مصر السويس الوحده رقم
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24 - يوسف يوسف الكوح وشركاؤه شركة  رأس مالها 2,010,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    2015 ورقم قيد  32700    مركز عام  عن الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه و استيراد 

الجهزه العلميه و المعمليه و توريد اجهزه التكيف و اداره المشروعات الطاقه الشمسيه و انظمه اداره المبانى و 

اداره الطاقه و تركيب المعدات الكهربائيه و مستلزمات محطات الكهرباء و الطاقه الشمسيه و المقاولت  بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 13 شارع ابراهيم خليل شقه

25 - أحمد محمد سيد أحمد وشريكه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

2047 ورقم قيد  32714    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات مواد بناء  بجهة محافظة القاهرة عمارة8 

مشروع اسكان بنك التعمير والسكان مدينة شرق السادسة- الدور الرضى- وحدة رقم1

26 - محمد مرسى محمد وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

2089 ورقم قيد  32722    مركز عام  عن القيام باعمال التسويق العقارى  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

10 بلوك 10حى الواحه- الحى العاشر

27 - سارة زلط و شريكها شركة  رأس مالها 19,500.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2181 

ورقم قيد  32749    مركز عام  عن تجارة و تحميص و طحن البن  بجهة محافظة القاهرة 39 شارع موسى بن 

نصير تقاطع البرامكة

28 - محسن محمد ابوبكر عابدين وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    2275 ورقم قيد  32783    مركز عام  عن بيع السيارات لحساب الغير  بجهة محافظة القاهرة قطعة 

20 - 49 شارع المؤرخ محمد رفعت محل 1
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فروع الشركات

1 - جمال محمد على عبد الحافظ و شريكه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1505 ورقم قيد   19985   

فرعى  عن اصبح / تجاره المعدات و الخرده  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 92 شارع درب نصر بولق 

ابوالعل

2 - جمال محمد على عبد الحافظ و شريكه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1507 ورقم قيد   19985   

فرعى  عن اصبح / تجاره المعدات و الخرده  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى يمين المدخل بالعقار رقم 90 

شارع درب نصر بولق ابو العل

3 - البورصة المصرية القابضة لتنمية السواق المالية   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    1540 ورقم قيد   

32541   فرعى  عن الشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية او فى زيادة رؤوس اموالها  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ قطعة رقم 72 القطاع الول مركز المدينة التجمع الخامس متفرع من شارع 

90

4 - البورصة المصرية القابضة لتنمية السواق المالية   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    1540 ورقم قيد   

32541   فرعى  عن الشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية او فى زيادة رؤوس اموالها  بجهة 

محافظة الجيزة قطعة رقم B 135 القرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى ك 28

5 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1802 ورقم قيد   

27927   فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة 

القليوبية كفر الفقهاء - طريق خط 12

6 - شركة الزهر للتجارة والتوزيع   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1802 ورقم قيد   27927   

فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة القليوبية 

كفر الفقهاء - طريق خط 12

7 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1802 ورقم قيد   

27927   فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة 

القاهرة 1 ش الفتح متفرع من ش جمال عبدالناصر - المعصره - حدائق حلوان

8 - شركة الزهر للتجارة والتوزيع   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1802 ورقم قيد   27927   

فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة القاهرة 1 

ش الفتح متفرع من ش جمال عبدالناصر - المعصره - حدائق حلوان

9 - احمد عبدالغفار احمد عبدا وشركاه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2087 ورقم قيد   9034   

فرعى  عن التجهيزات الغذائية وإدارة المطاعم الشرقي والغربي والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع 

الكائن بالعنوان/ رقم24 بالمبنى الجتماعى بفرع نادى الزهور الرياضى بالتجمع الخامس

10 - احمد عبدالغفار احمد عبدا وشركاه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2087 ورقم قيد   9034   

فرعى  عن التجهيزات الغذائية وإدارة المطاعم الشرقي والغربي والكافيهات  بجهة محافظة القاهرة الغاء الفرع 

الكائن بالعنوان/  رقم24 بالمبنى الجتماعى بفرع نادى الزهور الرياضى بالتجمع الخامس

11 - محمود اكرم سالم و شركاؤه   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2177 ورقم قيد   27431   فرعى  

عن كافيه  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 23 شارع حسن عاصم بالزمالك

12 - امير محسن السيد منصور وشركاه   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2277 ورقم قيد   32785   

فرعى  عن بيع وتجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة القاهرة 179 صقر قريش المعادى الجديدة

13 - ان سباير للتجاره   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2277 ورقم قيد   32785   فرعى  عن بيع 

وتجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة القاهرة 179 صقر قريش المعادى الجديدة

14 - امير محسن السيد منصور وشركاه   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2277 ورقم قيد   32785   

فرعى  عن بيع وتجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ق رقم 54 التوسعات الشمالية 

السياحية 1 - الدفاع الوطنى
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15 - ان سباير للتجاره   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2277 ورقم قيد   32785   فرعى  عن بيع 

وتجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة الجيزة اصبح العنوان/ ق رقم 54 التوسعات الشمالية السياحية 1 - 

الدفاع الوطنى
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 محو - شطب

1 - عوض مصطفى عوض مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18844 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  338 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

2 - غاده حسن زكى عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25689 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  6194 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

3 - احمد محمود علي محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25812 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

6404 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

4 - احمد محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18809 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع  278 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجارة

5 - خضيرى سيد خضيرى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19686 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع  9763 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع الكائن عماره 28 بلوك 151 قطعه 82 

عمارات النصر المقطم

6 - ابانوب عبد الملك القمص جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   21240 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع  

4879 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

7 - محمد صبحى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27570 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  1611 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

8 - رزق عبدالفتاح محمد علوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   31188 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع  8478 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

9 - احمد صالح محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10783 قيد فى 26-08-2014 برقم ايداع  3484 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

10 - حسام سيد أمين عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   17691 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع  4725 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

11 - نجوي فؤاد عزيز مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24941 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  4947 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

12 - ايمان محمد احمد مصطفى جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   9930 قيد فى 05-06-2014 برقم ايداع  

2367 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

13 - محمد ابوبكر مصطفي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26126 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  6903 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

14 - احمد محمد رفعت احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28278 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  

2958 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

15 - إيهاب سيد أمين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   576 قيد فى 04-08-2011 برقم ايداع  611 وفى تاريخ  

09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

16 - طه ابراهيم طه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6508 قيد فى 10-06-2013 برقم ايداع  1955 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

17 - سمية سناء مصطفي حسنين المنشاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25728 قيد فى 28-10-2021 برقم 

ايداع  6251 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

18 - محمد جمال على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18286 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع  5836 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة
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19 - مينا فهمى ميخائيل عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   18742 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  126 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

20 - احمد محمود مرسى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   1551 قيد فى 13-12-2011 برقم ايداع  1717 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

21 - لمياء الجوهرى احمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   3967 قيد فى 01-10-2012 برقم ايداع  

2647 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

22 - لمياء الجوهرى احمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   3967 قيد فى 23-09-2014 برقم ايداع  

3967 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

23 - جميله مريد زكى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14452 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع  2504 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

24 - علء معوض طه عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15238 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع  3568 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

25 - مصطفى محمد عبد التواب جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   23059 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

1722 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

26 - نورهان محروس عبد الهادى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31356 قيد فى 27-11-2022 برقم 

ايداع  8828 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

27 - هشام محمد عبدالفتاح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   568 قيد فى 03-08-2011 برقم ايداع  603 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

28 - السيد السيد محمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15144 قيد فى 21-06-2015 برقم ايداع  3441 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

29 - عادل شعبان محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21012 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  

4494 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

30 - رويدا محمد عبدالرؤوف طه عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   22124 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  

6 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

31 - بسمه جمعة ضبع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30862 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع  7885 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

32 - شريف سمير البير فرنسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   7979 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع  3889 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

33 - صيدلية الدكتور مروان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8332 قيد فى 21-01-2014 برقم ايداع  219 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل للوفاه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

34 - شريف وحيد الحسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9114 قيد فى 27-03-2014 برقم ايداع  1237 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

35 - محمد احمد على محمد الحليفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18922 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

480 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

36 - اسلم سيد حليم عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم   26452 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  7415 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة
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37 - امير فارس فهيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   29823 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع  5990 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

38 - عمرو حسام الدين عبد الفتاح درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   25101 قيد فى 16-09-2021 برقم 

ايداع  5207 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

39 - ايمن كمال توفيق يني  تاجر فرد سبق قيده برقم   14293 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع  2303 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

40 - جاد المولى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   4232 قيد فى 21-10-2012 برقم ايداع  

2975 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

41 - كيرلس جورج عزيز حناا  تاجر فرد سبق قيده برقم   10035 قيد فى 18-06-2014 برقم ايداع  2515 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

42 - جوزفين منير فهمي عبد الشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16909 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع  

2084 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

43 - تعديل السم التجاري ليصبح مختار لخلط وتعبئة وتغليف التوابل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17162 قيد 

فى 24-07-2019 برقم ايداع  3693 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك 

التجارة

44 - خالد مختار محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21702 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع  5737 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

45 - حسين احمد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4979 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع  31 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل ترك الجارة

46 - احمد محمد بسيونى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18866 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  378 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

47 - رامى رفعت سامى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22743 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع  3216 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

48 - جازيه عبدالحميد فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3684 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع  2311 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

49 - مؤسسة جندى للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   16032 قيد فى 31-08-2015 برقم ايداع  4608 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

50 - احمد محمد ربيع حسن محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23968 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

3309 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

51 - كرم فوزي راغب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26630 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  7735 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

52 - محمد مرتضي محمد يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   29318 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  5021 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

53 - مسداري لدارة المطاعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29434 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  5227 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

54 - هيثم محمد حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   476 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع  2898 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

55 - امل محمد ابراهيم سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1954 قيد فى 06-02-2012 برقم ايداع  269 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة
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56 - احمد محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22118 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع  6672 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

57 - كريم ايمن سعد عبدالحميد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   23774 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع  

2958 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

58 - هانى محمد ابراهيم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4579 قيد فى 25-11-2012 برقم ايداع  3302 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

59 - ايمن جاد ريان رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14537 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع  2619 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

60 - هاجر حمدي حسن كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   15655 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع  4099 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

61 - محمد على عبد اللطيف محمد العشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19539 قيد فى 16-03-2020 برقم 

ايداع  1668 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

62 - ايهاب محمد عادل بهجت فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21407 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  

5163 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

63 - مينا ابراهيم اديب مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27312 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  1099 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره
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رأس المال

1 - حسن محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   9542 قيد فى 06-05-2014 برقم ايداع   1841 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - حسن محمد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   30701 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع   

7560 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - حمدى احمد سالم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31046 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع   8235 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - حسام رضوان شاكر رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   32315 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع   911 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

5 - اشرف عبدا عبدالملك عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم   32355 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع   

1019 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - محمد زغلول امين متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   2905 قيد فى 17-05-2012 برقم ايداع   1388 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - احمد محمود امين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   13444 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع   1147 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - اسعد صابر خليل جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   28973 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   4383 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - رشا بدر محمد تهامى خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   30677 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع   7516 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

10 - رضا عبدالرحمن محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   31913 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع   

83 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - احمد محمود طه حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   27976 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   2366 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - اصبح / ورشه فرماوى للثاث و النجاره تاجر فرد سبق قيده برقم   28312 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع   3029 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

13 - محمود مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28524 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   3447 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - رانيا حسنين عطية طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   7935 قيد فى 11-12-2013 برقم ايداع   3832 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000,000.000

15 - رجب محمد عبدالباسط محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   15828 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع   

4352 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمد رجب عبد المنعم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   23014 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع   

1644 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - فادي ثروت حبيب ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم   31289 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع   

8705 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

18 - محمود ابوالمحاسن رمضان فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   21186 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع   

4797 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - مينا رتيب حبيب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   32546 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   1552 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - عاطف عبد ا عبد المعتمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   16382 قيد فى 08-04-2019 برقم 

ايداع   1104 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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21 - مصطفى سيد محمد السلمونى تاجر فرد سبق قيده برقم   9202 قيد فى 06-04-2014 برقم ايداع   

1357 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - علءالدين عادل محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   26512 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع   7510 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

23 - محمد خلف عباس عمران تاجر فرد سبق قيده برقم   27709 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع   1860 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

24 - مصطفي باهي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29716 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع   5771 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

25 - سميره سيد امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   17357 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع   4042 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمد احمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   30927 قيد فى 01-11-2022 برقم ايداع   8014 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - فاروق للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم   30990 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع   8141 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - محمود احمد علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   25069 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع   5148 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - رومانى نادى طنيوس مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم   31810 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع   

9881 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - حازم السعيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   7105 قيد فى 11-09-2013 برقم ايداع   2762 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

31 - عرفة عفيفى سطوحى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   32539 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   

1537 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - مصعب على احمد على داود تاجر فرد سبق قيده برقم   16529 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع   

1368 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - عبد الغنى ناجى عبد الغنى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   22824 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع   

1385 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - عمرو مصطفى عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم   8331 قيد فى 21-01-2014 برقم ايداع   218 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - كمال انور ابو السعد نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم   12334 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع   

5535 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - ارسانيوس حنا صديق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   28213 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع   2806 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - عمرو مصطفى عواض سيد عواض تاجر فرد سبق قيده برقم   19557 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع   

1694 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

38 - محمد احمد صلح محمد صفي الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   25012 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع   

5058 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

39 - عبدالمجيد محمد عبدالمجيد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   31852 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع   9967 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - سامح هلل راغب بدير تاجر فرد سبق قيده برقم   32627 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع   1783 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - عمر محمد وحيد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18617 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع    

6481 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 3 ب عمارات الفاروقية 

شقة 102 جسر السويس

2 - محمد حسن عبد الجليل محمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    25768 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

6321 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة الفرع الكائن مكتب بالدور 

الرضى بالعقار 3 أ شارع البلسم

3 - وحيد بخيت راغب حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    639 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع    679 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة 8 بالدور الثانى 

فوق الرضى عقار 2 ش طيبه من شارع كمال حجاب منشية السد العالى

4 - الزاملى للسجاد تاجر فرد سبق قيده برقم    9085 قيد فى 25-03-2014 برقم ايداع    1202 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 47 شارع عباس العقاد

5 - محمد محمود بسيونى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10737 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    3427 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 167 ش الحجاز

6 - محمد سيد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    17871 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع    5067 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 ش ابراهيم بدوى الظاهر شقه رقم 1 الدور 

الول

7 - خضيرى سيد خضيرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19686 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع    

2033 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن عماره 28 بلوك 

151 قطعه 82 عمارات النصر المقطم

8 - خضيرى سيد خضيرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19686 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع    

2033 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المقر الرئيسى 

ليصبح / عماره 28 بلوك 151 قطعه 82 عمارات النصر المقطم

9 - شداد عواض رضوان عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    25577 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

6013 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 38 ش ابو السعود

10 - احمد محمود امين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    13444 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع    1147 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 شارع محمد 

شوقى من الحدود بجوار مستشفى كريستال عزبة الهجانه

11 - احمد حمدى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18932 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    500 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مساكن الصعيد 

840ج بلوك 3 م2 النهضة ثان شقة بالدور الرضى

12 - محمد محمد عبده علي المدني تاجر فرد سبق قيده برقم    24962 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

4979 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 2 بالعقار 67 ش السبتيه

13 - عادل حلمي عبد الغني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25911 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    

6546 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 18شارع ساقية النزهة من 

شارع المطبعة

14 - عمر علءالدين السيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    28160 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

2705 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14 شارع النصر عمارات صقر 

قريش مساكن شيراتون
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15 - محمود مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28524 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    3447 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ شارع سند 

عبدالحكيم ابورجيلة

16 - اسعد صابر خليل جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    28973 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    4383 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل ع /1 ش الشيخ غراب

17 - رضا عبدالرحمن محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    31913 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع    

83 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 15 ش امين 

يرى ناصية ش احمد حجازى عزبة النخل

18 - فتحي عبدالمنعم عبدالصمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم    32385 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

1113 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 49 شارع 

المنياوى

19 - جرجس كمال بباوى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    2374 قيد فى 18-03-2012 برقم ايداع    755 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اضافة فرع جديد محافظه اخرى بالعنوان 

/ برج الرحاب 6 ش الصفا والمروة متفرع من ش نادى البلستيك - شبرا الخيمة

20 - ماركو شنوده رزق ا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    7692 قيد فى 25-11-2013 برقم ايداع    

3536 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان اصبح / شقة رقم 7 

بالدور الثالث بالعقار رقم 6 شارع السيد محمد عيسى

21 - هيثم علء عز الدين محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    26526 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

7531 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عقار رقم 

8 ش المرشدى دجلة

22 - عبد الحكيم للتسويق العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم    30291 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع    

6835 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة 203 

ش تالتسعين e 18 فيفت سكوير - التجمع الخامس

23 - عبد الحكيم للتسويق العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم    30291 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع    

6835 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / شقة 2 

بالرضى عقار 26 ارض وزارة المالية - منطقة ميراج - التجمع الول - القاهرة الجديدة

24 - ايمن ماجد محمد عز الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    14998 قيد فى 10-06-2015 برقم ايداع    3234 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 827 المنطقه الصناعيه التجمع الثالث

25 - علء السيد محمد موسى السبع تاجر فرد سبق قيده برقم    19137 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محلين 3و4 العقار 23 ش 

كنيسه القباط

26 - علء السيد محمد موسى السبع تاجر فرد سبق قيده برقم    19137 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط ش الحربى حوض الغباشى دمياط 

ثالث

27 - علء السيد محمد موسى السبع تاجر فرد سبق قيده برقم    19137 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 عمارات العبور صلح سالم

28 - مينا عادل ميشيل مترى تاجر فرد سبق قيده برقم    31175 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    8456 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 ش انيس غانم تقسيم الفردوس

29 - ابراهيم صالح محمد محمد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم    24277 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    

3870 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار 9 ش 120 متفرع 

من ش مسجد الوطنية - منشيه السد العالى
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30 - كريم عصام زهران عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    25234 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

5442 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ ش احمد الحداد من ش 

محمد صبرى

31 - محمد احمد حسين فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    28326 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    3056 

 Hوفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ وحدة

بالدور الرضى الماظة افينو مول بجوار مستشفى الطيران

32 - علء محمد بكر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14954 قيد فى 08-06-2015 برقم ايداع    3176 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 97 شارع خلوصى الساحل محل رقم 3/4

33 - اسلم سلمه محمد الهادى سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    18184 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    

5647 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 78 شارع محمد فريد

34 - ايه حفنى على حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم    18696 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع    30 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح /الدور الثالث فوق 

الرضى ق 1 بلوك 20039 الحى الصناعى - المتتداد الغربى - العبور - القليوبية

35 - البان عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    21695 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع    5722 وفى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل الخطأ الوارد بالعنوان ليصبح / ش محمود حسن 

من فتحى زكى

36 - عاصم عبدالفتاح مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22907 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

1511 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 8 ش 

فوزى ابراهيم الشيخ عبيد دور ارضى واول -عزبة النخل الشرقية

37 - احمد سراج الدين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    27478 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع    

6137 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع لصبح / 100 

ش الميرغنى f 8 بالطابق الرابع مصر الجديدة

38 - أحمد سراج الدين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    27478 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    

1414 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نعديل عنوان الرئسى ليصبح / 

شقة 13 بالدور 3 عمارة 20 ش 16 المنطقة الثالثة مصر للتعمير - شيراتون

39 - أحمد سراج الدين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    27478 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    

1414 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع لصبح / 100 

ش الميرغنى f 8 بالطابق الرابع مصر الجديدة

40 - سحر ممدوح علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29734 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    5819 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 7003 شقه 11 الدور الثانى بعد 

الرضى الحى السادس الهضبه الوسطى المقطم

41 - نوران محمد احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    16019 قيد فى 31-08-2015 برقم ايداع    4594 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان وحده اس فور 

الدور الثانى مول العرب

42 - عبدمريم عبدالكريم مساك حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    16455 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع    

1252 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع الكائن 

ليصبح/ 11ش سليمان بطاطا وشهرته سيد بطاطا حوض سعادة م0 الشراف الخصوص

43 - محمد احمد ناجى محمد محمود دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    16199 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع    

723 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 19 ش ثابت م المل ثانى 

شقه رقم 17 الدور الثامن فوق الرضى
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44 - رومانى بشاى باسيلى بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    20512 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع    

3462 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / برج يوسف شارع 

رومانى بشير ) شارع 17 ( ق 1591 تقسيم النزهه 2 ابو رجيله

45 - صيدليه الدكتور  محمد ثروت تاجر فرد سبق قيده برقم    20869 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    

4210 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ش محمد فريد من ش بور سعيد

46 - ريمون كرمى عويضة عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    22065 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    

6517 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / قطعه 7750 محل 3 و 

شقه 5 منطقه س شارع 9

47 - رامى رفعت سامى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    22743 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    3216 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة السلم - عقار رقم 1 ش العرب من ال 

27 ابو رجيلة - محل

48 - محمود سلطان للوجبات الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    31532 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    

9220 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان محل 23 

بالدور الرضى 9أ الحى التانى

49 - نبيل للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    16996 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع    3366 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عماره 1 أ محل 

رقم 1 مساكن الزلزال ثالث

50 - كرم فوزي راغب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    26630 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    7735 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار 28 ش عبد الكريم حسن من ش احمد 

عرابي - البراجيل - الجيزة

51 - مصطفى سيد محمد السلمونى تاجر فرد سبق قيده برقم    9202 قيد فى 06-04-2014 برقم ايداع    

1357 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 9 الحاج 

نجيب من ش محمد صالح حبيب

52 - سعد زغلول بخيت جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    23174 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    1944 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 ش عميد منتصر حوض جلل 

مؤسسه الزكاه

53 - محمد خلف عباس عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    27709 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

1860 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 40أ ش مصر و السودان شقة دور 

ارضى 1

54 - جمال احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32759 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    7918 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى// 8ش احمد ياسين- ش 

اسوان- زهراء السلم- ملك// محمد جمال احمد

55 - سميره سيد امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17357 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    4042 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل اسفل العقار 

7و 8 ش النصر من جوزيف تيتو مربع 1335

56 - صيدلية د  ايمان تاجر فرد سبق قيده برقم    13507 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع    1232 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ موكاى مول 

قطعة2/3 المجاورة الثانية محل رقم7 الدور الرضى المنطقة السابعة

57 - مصطفى السيد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    15758 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع    

4241 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش محمد عبده من الشيخ منصور 

من قصر الميرة نعمه
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58 - احمد سيد عليوة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22954 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    1573 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 ش محمد غنيم شقه رقم 1 ارض 

الجولف

59 - سميرة سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28628 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    3695 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 27 ش نبيل البقلى

60 - ابانوب منير فايز عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    17018 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    3406 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 1شارع عيد سالم ابوعمار

61 - ريمون حنا عزيز جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    21606 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع    5545 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 11تقسيم مباحث أمن الجيزة- 

الهضبة الوسطى

62 - اشرف محمد شحاتة علي تاجر فرد سبق قيده برقم    25853 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    6467 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 الحى الول المجاوره الثانيه محل رقم 

4

63 - سماح حامد كامل احمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    28610 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

3667 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 98 ش ال 100

64 - سامح حسانين شحاته حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    17911 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    

5132 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / المريوطيه 

الطريق السياحى مركز البدرشين - الجيزة

65 - رامى رفعت سامى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    22743 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    3216 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ عقار رقم 1

ش العرب من ال 27 ابو رجيلة - محل

66 - رومانى عايد خله خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    26400 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    7339 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش الجمهورية

67 - أحمد العرابي أحمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    1125 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع    1219 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 3ش الشارع 

الجديد

68 - مصعب على احمد على داود تاجر فرد سبق قيده برقم    16529 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    

1368 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 120ش جسر السويس 

الف مسكن

69 - محمد عبد ا كامل عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    23983 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    

3333 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 ش البياوى

70 - مصطفي اسامه عبد العزيز حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    27563 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

1588 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 44ش احمد محمد إبراهيم 

من ش عباس العقاد المنطقة الثامنة

71 - يسرى عياد جرجس قلينى تاجر فرد سبق قيده برقم    31880 قيد فى 01-01-2023 برقم ايداع    5 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 4 شارع الماظه - ارض 

الجولف

72 - يسرى عياد جرجس قلينى تاجر فرد سبق قيده برقم    31880 قيد فى 01-01-2023 برقم ايداع    5 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ شقه رقم 5 بالعقار 5 ش 

هارون الرشيد

73 - هيثم محمد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    476 قيد فى 20-07-2011 برقم ايداع    501 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 44ش حربى السروجى
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74 - هيثم محمد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    476 قيد فى 20-07-2011 برقم ايداع    501 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعنوان/ 44ش حربى 

السروجى

75 - سمير بدير مسعد بدير تاجر فرد سبق قيده برقم    3431 قيد فى 22-07-2012 برقم ايداع    2009 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 14/12 شارع المنياوى

76 - احمد شرف الدين عبد التواب سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    27188 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 20 ش 

الملك الصالح -

77 - ياسين محمود حسين محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28421 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

3231 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 21

شارع الخليفة المر الحى السابع ق18 بلوك36 الدور الرضى- محل

78 - عمرو ربيع عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29001 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

4432 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ش احمد الجعفرى من ش ترعه 

عنانى

79 - علء عبد الباسط عبد العزيز عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    23463 قيد فى 17-05-2021 برقم 

ايداع    2422 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / الى 19 

ش القصر من ش الخزان - م ناصر

80 - عمرو عبدا حسن إبراهيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    29223 قيد فى 20-09-2016 برقم 

ايداع    7649 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز 

الرئسى ليصبح/ محل رقم1 - الدور الرضي - عقار رقم8 - ش24 ش متحف المطرية

81 - عمرو عبدا حسن إبراهيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    29223 قيد فى 20-09-2016 برقم 

ايداع    7649 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حوض المائه رقم 41 

زمام قليوب ش نبيه العشرى من ش عاطف جاد من الطريق البطئ - ملك/ الهام عبدالفتاح على شعيب

Page 51 of 76 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

النشاط

1 - اسلم خليفه صديق حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  5424 قيد فى 17-02-2013 برقم ايداع    584وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مركز صيانه و اصلح السيارات

2 - مصطفى رمضان ابو هريره احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19892 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    

2456وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصنيع جميع السلك و الكابلت الكهربائيه

3 - مصطفى قاسم احمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  20845 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع    4135وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ مصنع ملبس جاهزة )فيماعدا الملبس العسكرية 

وإكسواراتها(

4 - احمد عاطف الشافعي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  28771 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    3981

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /دورات تدربية وبدنية وتنمية مهارات وبيع 

ادوات القطع والعدد اليدوية والدوات المعدنية العامة وادوات الصيد                              ) فيما عدا السلحة 

والذخيرة ( بموجب الموافقة المنية برقم304 بتاريخ 1/2/2023 فيما عدا المن والحراسة اللسلكة والصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريدالعماله والنترنت

5 - الزاملى للسجاد تاجر فرد سبق قيده برقم  9085 قيد فى 25-03-2014 برقم ايداع    1202وفى تاريخ  

02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و 

مواد الدعاية و العلن (

6 - خضيرى سيد خضيرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19686 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع    2033

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / المقاولت العامه و التوريدات 

العمومية ) فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و العلن ( و توريد الرخام و الجرانيت

7 - محمد منصور محمد خفاجه تاجر فرد سبق قيده برقم  30056 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع    6390

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير

8 - احمد محمود امين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  13444 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع    1147وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع الثاث

9 - نسرين خيري احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24686 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    4538

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره حدايد وبويات فقط

10 - محمود مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28524 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    3447وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ ورشة نجارة

11 - رضا عبدالرحمن محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  31913 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع    

83وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع الملبس الجاهزة فيماعدا 

الملبس العسكرية واكسسوارتها

12 - جرجس كمال بباوى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  2374 قيد فى 18-03-2012 برقم ايداع    755

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد  و اضافة نشاط/ مصنع ملبس 

جاهزة

13 - منال احمد علي عبدالمجيد الحميلي تاجر فرد سبق قيده برقم  27118 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

720وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريد مستلزمات اعمال المحاجر

14 - هاني عيسي صاروفيم اسرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  30157 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع    

6574وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريد مستلزمات و قطع غيار اللب توب 

بموجب موافقه امنيه رقم 259 لسنه 2022

15 - محمود مصطفى محمود سكر تاجر فرد سبق قيده برقم  30314 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع    

6880وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / اداره كافيتريات عن طريق المزايدات 

العلنيه و اقامه و تنظيم حفلت بموجب موافقه امنيه رقم 275 لسنه 2022
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16 - احمد شحاته عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13252 قيد فى 18-02-2015 برقم ايداع    896

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة خضار جملة

17 - علء السيد محمد موسى السبع تاجر فرد سبق قيده برقم  19137 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع    

900وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه /بيع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه و 

اكسسوارتها

18 - ايناس علي عبد العزيز البصيلي تاجر فرد سبق قيده برقم  3536 قيد فى 07-08-2012 برقم ايداع    

2134وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / التوريدات العموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و مواد الدعايه و العلن (

19 - محمد فؤاد احمد الرشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  21845 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع    6045

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ توريدات عمومية) فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن(

20 - ساهر جمال شكرى جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  2322 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع    699

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه و 

توريدات العموميه و توريد عبوات لتعبئه منظفات و عطور و زيوت طبيعيه و ملمع و منظف الجلود

21 - ولء زينهم عبدالرؤف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  5459 قيد فى 19-02-2013 برقم ايداع    625

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ مكتب مقاولت

22 - مصطفى محمود محمد محمود الباجورى تاجر فرد سبق قيده برقم  12714 قيد فى 13-01-2015 برقم 

ايداع    196وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  دعاية و اعلن بموجب موافقه امنيه رقم 80 

لسنه 2022

23 - أحمد صقر حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29429 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    5216

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريد الكمبيوتر ومستلزماته و توريد مواد الدعايه 

و العلن بموجب موافقه امنيه رقم 269 لسنه 2022

24 - سعيد السيد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28222 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    2822وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / رحلت داخل جمهورية مصر العربية ) فيماعدا 

الرحلت السياحية (

25 - محمد هشام سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29859 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع    6033

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ توريدات عمومية)فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة 

ودون توريد العمالة( والدعاية والعلن)فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت/ 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة

26 - عبدا محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32362 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    1034وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ توريد المواد الغذائية

27 - كمال انور ابو السعد نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  12334 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع    

5535وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/تخريز بلستيك

28 - رمضان مجدي فهمي عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  24173 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

3673وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

29 - لمياء حسني محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27654 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    1769وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر )بموجب الموافقة 

المنية رقم232 لسنة2022 فيماعدا توريد العمالة وخدمات النترنت والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة

30 - عاطف عبد ا عبد المعتمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16382 قيد فى 08-04-2019 برقم 

ايداع    1104وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط الستراد و التصدير
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31 - عاطف ابو السعود عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  30284 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع    

6828وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مخبز طباقى

32 - سمير محسن محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3029 قيد فى 03-06-2012 برقم ايداع    1533

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ مكتب توريد عمالة )داخل جمهورية مصر 

العربية(

33 - سعد زغلول بخيت جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  23174 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    1944وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع لتشغيل المعادن

34 - على ربيع السيد على عشيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  29053 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    4544

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مطعم

35 - سيد فرحات اسماعيل حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم  13076 قيد فى 05-02-2015 برقم ايداع    677

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التصدير

36 - هشام حبشى مرزوق واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  18999 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    640

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / جميع ونقل وتداوال المخلفات الصلبه غير 

الخطره

37 - فاطمه عبدالحميد حسن ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21459 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    

5253وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه ومقاولت 

نقل

38 - حسن محمد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  30701 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع    

7560وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التوريدات العموميه وتركيبات 

البواب والشبابيك والرضيات على اختلف انواعها

39 - نصر احمد حمزه محمود عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم  32302 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    

873وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / اعمال صيانه معدات ثقيله

40 - محمود رجب سلمه محمود حربي تاجر فرد سبق قيده برقم  416 قيد فى 12-07-2011 برقم ايداع    

437وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ااضافة نشاط / تصنيع و تعبئه وتغليف مواد غذائية 

لدى الغير

41 - انور محمد مصطفى جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  32436 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع    1256

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تجاره مواد غذائيه و التموينيه

42 - محمد صلح سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16851 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع    1939

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

و مواد الداعايه و العلن ( و توكيلت تجاريه و اداره المطاعم و الكافيهات ) دون السياحيه ( و بيع و توزيع 

مستلزمات و المستحضرات التجميل و تصفيف الشعر و اقامه و تشغيل و اداره صالونات لتصفيف الشعر

43 - محمد السيد متولى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  17474 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع    4281وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / التصدير

44 - اشرف محمد شحاتة علي تاجر فرد سبق قيده برقم  25853 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    6467

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته 

و مواد الدعايه و العلن ( و مطعم

45 - امير سعيد غريب عشري تاجر فرد سبق قيده برقم  31824 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع    9906

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ تجارة المكملت الغذائية ومستحضرات 

التجميل وتصنيعها لدى الغير )فيماعدا الدوية(

46 - سامح حسانين شحاته حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  17911 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    

5132وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / ورشة نجارة
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47 - احمد محمد محمد سيد احمد القفاش تاجر فرد سبق قيده برقم  19056 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    

760وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريد و صيانه و اصلح دراجات ناريه و 

قطع غيارها و مستلزماتها

48 - أحمد العرابي أحمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  1125 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع    1219وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ مكتبة )فيماعدا تصوير المستندات والفاكس 

والطباعة(

49 - مصعب على احمد على داود تاجر فرد سبق قيده برقم  16529 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    1368

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ الستيراد )فيماعدا المجموعة19 والفقرة36 

من المجموعة6(

50 - احمد ربيع عبد الوهاب عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  23454 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع    

2403وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تجاره قطع غيار خرده

51 - عمرو محمد نجيب محمد عبده البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  16874 قيد فى 13-06-2019 برقم 

ايداع    2000وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ تسويق عقارى

52 - محمد عبد ا كامل عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  23983 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    

3333وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصنيع جلود

53 - شيماء محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24798 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    4740وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

54 - مجدي حسنين عبدالخالق حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  27630 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

1729وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة الثاث

55 - سوزان باسل لمعى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  31979 قيد فى 05-01-2023 برقم ايداع    226وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون 

مواد الدعاية والعلن والعمالة والطباعة( ومهمات مكاتب

56 - ياسين محمود حسين محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28421 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

3231وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ مطعم

57 - عمرو ربيع عبد اللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29001 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

4432وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع لتصنيع الليفه المعدنيه 

و المنظفات و المعطرات الصناعيه و البرفانات و المبيدات الحشريه

58 - نيفين ميشيل رزق ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  29302 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    4983

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ تنظيم الحفلت) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة( بموجب الموافقة المنية رقم231 لسنة2022

59 - ربيع فرج زكي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32207 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    655وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء / التوريدات العموميه و تجاره السماك بالجمله

60 - علء عبد الباسط عبد العزيز عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  23463 قيد فى 17-05-2021 برقم 

ايداع    2422وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح / تصنيع وتشغيل 

وتشكيل معادن

61 - انجي يارا صلح كمال عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم  31527 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    

9190وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ التصدير

62 - جمال احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32759 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    7918وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ مكتب رحلت )داخل جمهورية مصر العربية( دون 

الرحلت السياحية
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20377 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-2020  برقم ايداع 3,235.000 الى : اضافة سمة تجارية لتصبح / مؤسسة المل للتوريدات العمومية

2 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30056 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2022  برقم ايداع 6,390.000 الى : اصبحت / روزنا للتصدير

3 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28160 وتم ايداعه بتاريخ   

 mango supplies ( 13-04-2022  برقم ايداع 2,705.000 الى : اضافه سمه تجاريه / مانجو للتوريدات

)

4 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32401 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 1,166.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / الحسينى للتصدير و المقاولت 

العمومية

5 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2374 وتم ايداعه بتاريخ   

18-03-2012  برقم ايداع 755.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / فور جيت للملبس الجاهزة

6 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27118 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2022  برقم ايداع 720.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الهندسيه للمستلزمات اعمال المحاجر

7 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30314 وتم ايداعه بتاريخ   

offer drinkes catreing 26-09-2022  برقم ايداع 6,880.000 الى : اضافه / اوفر درينكس كاترينج

8 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24804 وتم ايداعه بتاريخ   

sakkary  30-08-2021  برقم ايداع 4,750.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / السقارى ايجيبت

egypt skg

9 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27976 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-2022  برقم ايداع 2,366.000 الى : اضافة السمة التجارية / العالميه للتوريدات

10 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3536 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2012  برقم ايداع 2,134.000 الى : اصبح / اوشن الدوليه للتوريدات العموميه

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21845 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2020  برقم ايداع 6,045.000 الى : أصبحت السمة/ موجة للستيراد والتصدير والتوريدات العموميه

12 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32319 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2023  برقم ايداع 916.000 الى : أصبحت السمة/ ايكاروس للتجارة

13 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32475 وتم ايداعه بتاريخ   

art link 07-02-2023  برقم ايداع 1,360.000 الى : إضافة السمة التجارية/ ارت لينك

14 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5459 وتم ايداعه بتاريخ   

true inter ior 19-02-2013  برقم ايداع 625.000 الى : أصبحت السمة/ ترو انتر يور للمقاولت

15 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32330 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2023  برقم ايداع 943.000 الى : اضافه السمه التجاريه / مؤسسه برانديش للتجاره

16 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29859 وتم ايداعه بتاريخ   

31-08-2022  برقم ايداع 6,033.000 الى : أصبحت السمة/ الثراء للتوريدات العموميه والدعاية والعلن

17 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32362 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2023  برقم ايداع 1,034.000 الى : أصبحت السمة/ بروموشن لتوريد المواد الغذائية

18 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12334 وتم ايداعه بتاريخ   

18-12-2014  برقم ايداع 5,535.000 الى : أصبحت السمة/ مؤسسة المحبة لتخريز البلستيك
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19 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19300 وتم ايداعه بتاريخ   

defty brands 25-02-2020  برقم ايداع 1,225.000 الى : دفتى براند

20 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3029 وتم ايداعه بتاريخ   

03-06-2012  برقم ايداع 1,533.000 الى : أصبحت السمة/ الدولية لدارة المشروعات

21 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23174 وتم ايداعه بتاريخ   

14-04-2021  برقم ايداع 1,944.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مصنع العاصمة لتشغيل المعادن

22 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21459 وتم ايداعه بتاريخ   

21-10-2020  برقم ايداع 5,253.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الفاطميه للتوريدات العامه 

ومقاولت النقل

23 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30701 وتم ايداعه بتاريخ   

19-10-2022  برقم ايداع 7,560.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / ارت ديزاين

24 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32302 وتم ايداعه بتاريخ   

25-01-2023  برقم ايداع 873.000 الى : تعديل السمه التجاريه / الصفا للتوريدات العموميه واعمال صيانه 

المعدات الثقيله

25 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32526 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2023  برقم ايداع 1,509.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / المتحده لتوريد المعادن

26 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22033 وتم ايداعه بتاريخ   

20-12-2020  برقم ايداع 6,443.000 الى : اصبحت / تارجت

27 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32639 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2023  برقم ايداع 1,821.000 الى : كبابجى الدجوى

28 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32639 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2023  برقم ايداع 1,821.000 الى : محمد عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالمؤمن

29 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25932 وتم ايداعه بتاريخ   

10-11-2021  برقم ايداع 6,577.000 الى : تعديل السم التجارى لتصبح / مؤسسة زهره

30 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5081 وتم ايداعه بتاريخ   

17-01-2013  برقم ايداع 152.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / ام  - كى - زد  m k z لصيانة 

السيارات واستيراد قطع غيار السيارات

31 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32534 وتم ايداعه بتاريخ   

g q  12-02-2023  برقم ايداع 1,527.000 الى : اضافة السمة التجارية / جى كيو اوتوموبيل

automobile

32 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32643 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2023  برقم ايداع 1,832.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / المستقبل

33 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30890 وتم ايداعه بتاريخ   

30-10-2022  برقم ايداع 7,940.000 الى : أصبحت السمة/ دار العمران

34 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16874 وتم ايداعه بتاريخ   

13-06-2019  برقم ايداع 2,000.000 الى : أصبحت السمة/ ميلنو للتسويق العقارى

35 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23983 وتم ايداعه بتاريخ   

jeep 23-06-2021  برقم ايداع 3,333.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / جيب لصناعة الجلود

36 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27630 وتم ايداعه بتاريخ   

09-03-2022  برقم ايداع 1,729.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مؤسسه بالى للثاث

37 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32763 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2023  برقم ايداع 2,216.000 الى : دى اس ام للصيانه والتوريدات
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38 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32763 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2023  برقم ايداع 2,216.000 الى : احمد على جمعه متولى سعدون

39 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32768 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2023  برقم ايداع 2,229.000 الى : علء محمد دياب على سويد

الشخاص

1 - عبدا محمد سعد محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   15758 وتم ايداعه بتاريخ  12-08-2015 برقم 

ايداع    4241تم التأشير فى تاريخ   12-08-2015   بــ  

2 - محمد  السيد متولى  شلبى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   17474 وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-02 

برقم ايداع    4281تم التأشير فى تاريخ   02-09-2019   بــ  

3 - عبدالرحمن عادل محمد محمد امام  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   29497 وتم ايداعه بتاريخ  

08-08-2022 برقم ايداع    5331تم التأشير فى تاريخ   08-08-2022   بــ  له كافه الصلحيات

4 - كيرلس السعيد ابراهيم سدراك  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   32486 وتم ايداعه بتاريخ  

08-02-2023 برقم ايداع    1391تم التأشير فى تاريخ   08-02-2023   بــ  

5 - جعفر قابل امين جعفر  مدير فرع المقيد برقم قيد   32534 وتم ايداعه بتاريخ  12-02-2023 برقم ايداع    

1527تم التأشير فى تاريخ   12-02-2023   بــ  

6 - امينه محمد المنسى عطيه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   32551 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-13 

برقم ايداع    1571تم التأشير فى تاريخ   13-02-2023   بــ  

7 - احمد محمود محمد فايد  مدير فرع المقيد برقم قيد   32613 وتم ايداعه بتاريخ  16-02-2023 برقم ايداع    

1744تم التأشير فى تاريخ   16-02-2023   بــ  

8 - محمد عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالمؤمن  مدير فرع المقيد برقم قيد   32639 وتم ايداعه بتاريخ  

20-02-2023 برقم ايداع    1821تم التأشير فى تاريخ   20-02-2023   بــ  

9 - ماجد حنفى  حامد فرغلى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   32666 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-22 

برقم ايداع    1912تم التأشير فى تاريخ   22-02-2023   بــ  

10 - مينا وجيه بطرس غالي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   32704 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-23 

برقم ايداع    2024تم التأشير فى تاريخ   23-02-2023   بــ  

11 - شريف مصطفى ابراهيم وهبه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   32729 وتم ايداعه بتاريخ  

26-02-2023 برقم ايداع    2107تم التأشير فى تاريخ   26-02-2023   بــ  

12 - احمد علي جمعه متولي سعدون  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   32763 وتم ايداعه بتاريخ  

28-02-2023 برقم ايداع    2216تم التأشير فى تاريخ   28-02-2023   بــ  

13 - علء محمد دياب على سويد  مدير فرع المقيد برقم قيد   32768 وتم ايداعه بتاريخ  28-02-2023 برقم 

ايداع    2229تم التأشير فى تاريخ   28-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - عمر خليفة وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30210 قيدت فى 20-09-2022 برقم ايداع   6668 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ المسجل محكمه برقم 226 لسنه 2023 تم 

محو القيد وفسخ الشركه

2 - جورج ملك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    26531 قيدت فى 15-12-2021 برقم ايداع   7538 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب الفسخ بموجب عقد تم فسخ الشركة برقم 232 لسنة2023

3 - احمد صلح ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16383 قيدت فى 09-04-2019 برقم ايداع   

1111 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد الفسخ برقم263 تم 

فسخ الشركة وأستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

4 - دعاء البيومى مصطفى البيومى وشريكتها مى سمير   شركة سبق قيدها برقم    18193 قيدت فى 

19-11-2019 برقم ايداع   5662 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل سبب فسخ الشركة 

بموجب عقد الفسخ المسجل محكمة برقم 279 لسنة 2023

5 - ماجد صموئيل مجروفا وشريكة أيمن سمير   شركة سبق قيدها برقم    24659 قيدت فى 2021-08-18 

برقم ايداع   4493 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ المصدق على 

توقيعاته برقم 1082 و لسنه 2023 تم محو القيد و فسخ الشركه

6 - هانى السيد على حسن و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    21243 قيدت فى 10-01-2023 برقم ايداع   

319 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع بموجب عقد التعديل المسجل ملخصه 

برقم 152 لسنه 2023

7 - سيد عبد الحفيظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    14183 قيدت فى 22-04-2015 برقم ايداع   2157 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ برقم221 تم فسخ الشركة وأستلم كل 

شريك كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

8 - عماد جميل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    22602 قيدت فى 03-03-2021 برقم ايداع   970 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ برقم327 تم فسخ الشركة وأستلم كل شريك 

كافه حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

9 - ابراهيم توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    18255 قيدت فى 27-12-2020 برقم ايداع   6578 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد التعديل المسجل برقم 343 لسنه 2023 تم 

الغاء الفرع

10 - ديارنا وود dyarna wood   شركة سبق قيدها برقم    18255 قيدت فى 27-12-2020 برقم ايداع   

6578 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد التعديل المسجل برقم 343 لسنه 

2023 تم الغاء الفرع

11 - شادى حسب ا وشريكه اندرو مكرم   شركة سبق قيدها برقم    30534 قيدت فى 10-10-2022 برقم 

ايداع   7241 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ المسجل ملخصه برقم 

340 لسنه 2023 تم محو القيد و فسخ الشركه

12 - احمد عبدالغفار احمد عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9034 قيدت فى 26-02-2023 برقم ايداع   

2087 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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رأس المال

1 - تعديل السم التجارى للشركة / جمال عبدالناصر وشريكة محمد عبدالناصر شركة سبق قيدها برقم     31099 

قيدت فى 10-11-2022 برقم ايداع    8327وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000.000

2 - عائشة ماهر حسن محمد وشركاءها شركة سبق قيدها برقم     30204 قيدت فى 20-09-2022 برقم ايداع    

6659وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  75,000.000

3 - حسام اسامه عبدالمنعم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21813 قيدت فى 25-11-2020 برقم ايداع    

5962وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

4 - تعديل السم التجارى ليصبح / شركه هلل عبدالحكيم عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12052 

قيدت فى 01-12-2014 برقم ايداع    5168وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

24,000.000

5 - محمد احمد ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     14590 قيدت فى 17-05-2015 برقم ايداع    

2680وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

6 - اصبح / ورثه سعيد فراج و عنهم / احمد سعيد احمد فراج محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     2045 

قيدت فى 15-02-2012 برقم ايداع    378وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,500.000
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العناوين

1 - أصبح ناصر فرغلى اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     427 قيدت فى 13-07-2011 برقم ايداع    

450وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 4و مربع1224 شيراتون 

المطار- عمارات مصر الجديدة للسكان والتعمير

2 - اصبح / ورثه احمد محمد محمد مصطفى الزهار عنهم ) محمد احمد محمد محمد مصطفى الزهار و شركاه ( 

شركة سبق قيدها برقم     8792 قيدت فى 02-03-2014 برقم ايداع    820وفى تاريخ  01-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح / القطعة رقم 10 مربع 20023 - المنطقة الصناعية

3 - اصبح / عاطف منسي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9339 قيدت فى 15-04-2014 برقم ايداع    

1539وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 101 ش بطى الدائرى

4 - جمال محمد على عبدالحافظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19985 قيدت فى 06-07-2020 برقم ايداع    

2589وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الرضى يمين المدخل بالعقار 

رقم 90 شارع درب نصر بولق ابو العل

5 - جمال محمد على عبدالحافظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19985 قيدت فى 06-07-2020 برقم ايداع    

2589وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 92 شارع درب نصر 

بولق ابوالعل

6 - هانى السيد على حسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم     21243 قيدت فى 10-01-2023 برقم ايداع    

319وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / عقار 

رقم 9 ر الشطر السادس زهراء المعادى الدور الول شقه 12

7 - اصبح / هانى السيد على حسن و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     21243 قيدت فى 05-10-2020 برقم 

ايداع    4882وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /  عقار رقم 9 ر 

الشطر السادس زهراء المعادى الدور الول شقه 12

8 - اصبح / هانى السيد على حسن و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     21243 قيدت فى 05-10-2020 برقم 

ايداع    4882وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

/ عقار رقم 9 ر الشطر السادس زهراء المعادى الدور الول شقه 12

9 - جبرة موريس جبرة وشريكة شركة سبق قيدها برقم     10521 قيدت فى 05-08-2014 برقم ايداع    

3137وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ محل رقم1 ناصية شارع 

التوحيد) شرق الرشاح( تقسيم سيد غريب مع الغاؤه كفرع

10 - جبرة موريس جبرة وشريكة شركة سبق قيدها برقم     10521 قيدت فى 05-08-2014 برقم ايداع    

3137وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ محل 

رقم1 ناصية شارع التوحيد) شرق الرشاح( تقسيم سيد غريب

11 - محمد حسين و شريكه شركة سبق قيدها برقم     9607 قيدت فى 27-06-2022 برقم ايداع    4448وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / وحده رقم 31 قطعه رقم 1 ب ج بلوك 

22009 السعوديه مبنى 2

12 - محمد حسين و شريكه شركة سبق قيدها برقم     9607 قيدت فى 12-05-2014 برقم ايداع    1931وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / منطقه العبور الصناعيه وحده رقم 31 

قطعه 1 ب ج بلوك 22009 السعوديه مبنى 2
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13 - اصبح / شركه فير دى للبناء - عبد الهادى على يوسف و شركاه شركة سبق قيدها برقم     16906 قيدت 

فى 19-06-2019 برقم ايداع    2079وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح / 11 شارع زين العابدين الخلفاوى

14 - اصبح  ابراهيم توفيق وشريكه . شركة سبق قيدها برقم     18255 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع    

5778وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /  1ش الضغط العالى غرب 

الرشاح كفر ابو صير م السلم

15 - اصبح  ابراهيم توفيق وشريكه . شركة سبق قيدها برقم     18255 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع    

5778وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 1 ش 

الضغط العالى غرب الرشاح كفر ابو صير م السلم

16 - ابراهيم توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18255 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع    5778

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح /  1ش الضغط العالى غرب 

الرشاح كفر ابو صير م السلم

17 - ابراهيم توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     18255 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع    5778

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 1 ش الضغط 

العالى غرب الرشاح كفر ابو صير م السلم

18 - اصبح / مصطفى جمال محمد مسلم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     20007 قيدت فى 2020-07-07 

برقم ايداع    2628وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 87 بالدور 

الثامن برج 100 ابراج الشرطه امتداد المل

19 - اصبح / محمود اكرم سالم و شركاؤه شركة سبق قيدها برقم     27431 قيدت فى 27-02-2022 برقم 

ايداع    1332وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار 23 شارع 

حسن عاصم بالزمالك
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النشاط

1 - تعديل السم الشركة / محمود خالد على حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     24903 قيدت فى 

06-09-2021 برقم ايداع    4899 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / 

توريدات العدسات الطبية والشمسية ومستلزماتها

2 - اصبح / هانى السيد على حسن و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     21243 قيدت فى 05-10-2020 برقم 

ايداع    4882 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / التوريدات الغذائيه من الدواجن و 

الكاترين و تعبئه و تغليف المواد الغذائيه و دخول المناقصات التى تطرحها الجهات الحكوميه و قطاع العمال 

والقطاعالخاص و اقامه و تشغيل مجازر الدواجن و الطيور بجميع انواعها ) دواجن - حمام - رومى - بط -اوز - 

سمان ( و تصنيع اجزاء الدواجن و الطيور ) طازجه و مجمده و مبرده ( و مفروم الفراخ مع تعبئه و تغليف 

منتجات الدواجن و الطيور بجميع انواعها ) طازجه و مجمده و مبرده ( و انشاء و اداره مزارع الدواجن و الطيور 

بجميع انواعها

3 - تعديل السم التجارى ليصبح  يوسف شوقى يوسف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     19029 قيدت فى 

04-02-2020 برقم ايداع    708 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط المقاولت 

الخاصه باقامة المنشات الصناعية والمعدنية ) الهناجر( نشاط التجارة العامه والتوريدات ليصبح نشاط الشركة .  

المقاولت العامه والستثمار العقارى . المقاولت الخاصه بأقامة المنشات الصناعيه المعدنية ) الهناجر( . التجارة 

العامه والتوريدات 0

4 - تعديل السم التجارى ليصبح  يوسف شوقى يوسف وشريكته شركة سبق قيدها برقم     19029 قيدت فى 

04-02-2020 برقم ايداع    708 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط المقاولت 

الخاصه باقامة المنشات الصناعية والمعدنية ) الهناجر( نشاط التجارة العامه والتوريدات ليصبح نشاط الشركة .  

المقاولت العامه والستثمار العقارى . المقاولت الخاصه بأقامة المنشات الصناعيه المعدنية ) الهناجر( . التجارة 

العامه والتوريدات 0

5 - حسام اسامه عبدالمنعم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21813 قيدت فى 25-11-2020 برقم ايداع    

5962 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجاره المنظفات و المواد الغذلئيه و 

المستلزمات الطبيه و التوريدات العموميه و تجهيزو اداره و تشغيل المطاعم و تجاره و تورد والكيماويات

6 - مينا ماهر شكري توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26611 قيدت فى 23-12-2021 برقم ايداع    

7699 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح/ التوريدات العامة)فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة( والتوكيلت التجارية والتصدير

7 - احمد محمد محمود و شريكه شركة سبق قيدها برقم     27305 قيدت فى 16-02-2022 برقم ايداع    1089 

وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح/ توريد وتجميع وتشكيل الثاث المنزلى والمكتبى
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الكيان القانونى

1 - تعديل السم التجارى ليصبح / شركه هلل عبدالحكيم عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12052 

قيدت فى 01-12-2014 برقم ايداع    5168 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8792   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-03-2014 برقم ايداع    820 الى   اصبح / ورثه احمد محمد محمد مصطفى الزهار عنهم ) 

محمد احمد محمد محمد مصطفى الزهار و شركاه (

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31099   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-2022 برقم ايداع    8327 الى   تعديل السم التجارى للشركة / جمال عبدالناصر وشريكة 

محمد عبدالناصر

3 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16505   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2019 برقم ايداع    1330 الى   أصبح/ محسن عبدا عبدالمنعم وشريكه

4 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30204   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-09-2022 برقم ايداع    6659 الى   عائشة ماهر حسن محمد وشركاءها

5 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24903   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-09-2021 برقم ايداع    4899 الى   تعديل السم الشركة / محمود خالد على حسن وشريكه

6 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21243   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-10-2020 برقم ايداع    4882 الى   اصبح / هانى السيد على حسن و شريكيه

7 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29306   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-07-2022 برقم ايداع    4993 الى   اصبح / نادر نبيل قلدس و شركاه

8 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10521   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-2014 برقم ايداع    3137 الى   جبرة موريس جبرة وشريكة

9 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12052   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-2014 برقم ايداع    5168 الى   تعديل السم التجارى ليصبح / شركه هلل عبدالحكيم 

عبدالرحمن وشريكه

10 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16906   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-06-2019 برقم ايداع    2079 الى   اصبح / شركه فير دى للبناء - عبد الهادى على يوسف و 

شركاه

11 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20007   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-07-2020 برقم ايداع    2628 الى   اصبح / مصطفى جمال محمد مسلم و شريكه

12 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31203   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-11-2022 برقم ايداع    8505 الى   إبراهيم محمد إبراهيم محمد وشركاه

13 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2045   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2012 برقم ايداع    378 الى   اصبح / ورثه سعيد فراج و عنهم / احمد سعيد احمد فراج 

محمد و شركاه

14 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27431   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2022 برقم ايداع    1332 الى   اصبح / محمود اكرم سالم و شركاؤه
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15 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 32743   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2023 برقم ايداع    2150 الى   باهر على ابراهيم زينه وشريكه

16 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 32743   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2023 برقم ايداع    2150 الى   شركه لتويا للملبس الجاهزه
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الشخاص

1 - محمد نصر الدين احمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21813   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2020 برقم ايداع   5962 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  

2 - هبه محمد يحيى حسين موسى صادق  مدير معين   المقيد برقم قيد    30825   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2022 برقم ايداع   7815 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2022  بــ :  على ان يتولى ادارة الشركة 

والتوقيع عنها كل عنها من السيد / محمد سمير احمد احمد البحيرى الشريك المتضامن والسيدة / هبة محمد يحى 

حسين موسى صادق ) المدير المعين غير الشريك ( مجتمعين او منفردين - ويمثل المديرين مجتمعين او منفردين 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحقيق غرض ولهما الحق فى التوقيع على 

جميع اعمال الشركة وتمثيلها امام الجهات الحكومية اوالغير والتعامل بأسمها ولهما الحق فى التوقيع على جميع 

اعمال البنوك والتمويل والبيع وتسديد كافه المستندات التية والتجارية وابرام العقود والصفقات والمعاملت وفتح 

الحسابات واليداع والسحب والرهن والقتراض والعتمادات والتوقيع على كافة العمال المصرفية وبيع سيارات 

الشركة والتوقيع على طلبات لصدار خطابات الضمان بجميع انواعها ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او 

بعض منها ما ذكر ولسيما الشريك الموصى

3 - احمد محمد محمد مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8792   وتم ايداعه بتاريخ    2014-03-02 

برقم ايداع   820 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  خروج للوفاه

4 - نجلء  احمد محمد محمد مصطفى الزهار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8792   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2014 برقم ايداع   820 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

5 - نعمه عباس محمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8792   وتم ايداعه بتاريخ    2014-03-02 

برقم ايداع   820 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

6 - محمد عبدالناصر محمد تاج الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31099   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   8327 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

7 - جمال عبدالناصر محمد تاج الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31099   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   8327 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع / اتفق 

الشريكان المتضامنان على ان حق الدارة والتوقيع موكولة لهما مجتمعين او منفردين ولهما كافة الصلحيات 

والسلطات فى فتح الحسابات فى البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع والقتراض ولهما كافة السلطات 

فى تحقيق ذلك 0

8 - محمد فتحي سليمان عزازي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16505   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2019 برقم ايداع   1330 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  وأستلم كافه حقوقه

9 - معتز محمد ناصر الدين  السيد  مصطفى العلوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30204   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-09-2022 برقم ايداع   6659 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع / 

موكلة للطراف الثلثة مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة 

وضمن اغراضها وبعنوانها 0 واية تصرفات قانونية اخرى من رهن اوبيع عقارات الشركة او الحصول على 

قروض للشركة او بيع وشراء أسهم اوسندات بأسم الشركة فيجب ان تصدر من جميع الشركاء 0

10 - محمد خالد علي حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24903   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-06 

برقم ايداع   4899 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  استلم كافة حقوقة القانونية

11 - محمود خالد على  حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24903   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   4899 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع / اصبح 

الطرف الثانى السيد : محمود خالد على حسن الشريك المتضامن له حق الدارة والتوقيع منفردا بشرط ان تكون 

جميع التصرفات لصالح الشركة ولتحقيق اغراضها 0
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12 - عمرو السيد على حسن اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21243   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   4882 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

13 - هانى السيد على حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21243   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   4882 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  حق الداره و التوقيع للشركاء 

الثلثه ) المتضامنين ( مجتمعين او منفردين فى صرف و قبض المبالغ المستحقه للشركه من جميع خزائن 

الحكومه و الشركات و البنوك و كافه الهيئات قطاع عام او خاص بما فى ذلك فتح و غلق الحسابات و التعامل مع 

جميع البنوك باسم الشركه و سحب المبالغ الخاصه بالشركه و صرف الشيكات و الحوالت و المرتبات و التامين و 

التوقيع على الوراق و الشيكات و المستندات المتعلقه بذلك و على العموم لهم صرف اى مبالغ المستحقه للشركه 

من اى جهه او اى فرد و ربط الودائع و كسرها و لهم مجتمعين فقط البيع لكافه انواع السيارات و اللت و 

المعدات و المهمات و كافه اصول الشركه الثابته منها و المنقوله و التأجير و الستئجار و لهم مجتمعين فقط الرهن 

و القتراض باسم الشركه و لصالحها فقط و لهم مجتمعين فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر

14 - سيد محمود سيد دسوقي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29306   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-25 

برقم ايداع   4993 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

15 - محمد جمال محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29306   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-25 

برقم ايداع   4993 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  اداره الشركه و حق التوقيع عنها موكوله للشركاء 

جميعا المتضامنين منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و 

غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و لهم ايضا كافه السلطات اللزمه 

لتحقيق اغراض الشركه على ان تكون العمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركه و ضمن اغراضها ولهم الحق فى 

فتح غلق الحسابات بالبنوك و السحب و اليداع و السحب على المكشوف و لهم الحق فى التوقيع على العقود 

التجاريه و المشارطات و الصفقات المحررات التى تخص الشركه و تمثيلها امام جميع المحاكم و الشركات العامه 

و الخاصه و الضرائب و التامينات و السجل التجارى اما فى حاله البيع للصول الثابته او المنقوله وله القرض و 

الرهن للشركه تكون لجميع الشركاء مجتمعين فقط و لهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

16 - يوسف موريس جبرة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10521   وتم ايداعه بتاريخ    2014-08-05 

برقم ايداع   3137 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  وأستلم كافه حقوقه

17 - بول جبرة موريس جبرة سيدهم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10521   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2014 برقم ايداع   3137 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

18 - موريس جبره سيدهم سمعان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10521   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2014 برقم ايداع   3137 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  وأستلم كافه حقوقه// أصبحت حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك/ جبرة موريس سيدهم منفردا وله وحده منفردا الحق فى 

التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بأسم الشركة ولمصلحتة 

وكافه صور التعامل مع جميع النوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن بأسم الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى الشركة ووكلء 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 اوبالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر

19 - امير موريس جبرة سيدهم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10521   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2014 برقم ايداع   3137 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  وأستلم كافه حقوقه

20 - محمد  عبدالحكيم  عبدالرحمن  زناتي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12052   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2014 برقم ايداع   5168 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  واستلمه كافه حقوقه
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21 - هلل عبدالحكيم عبدالرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12052   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2014 برقم ايداع   5168 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع للطرفين 

الول / هلل عبدالحكيم عبدالرحمن زناتى والطرف الثانى / جمال عبدالحكيم عبدالرحمن زناتى مجتمعين او 

منفردين

22 - احمد عبد الحكيم عبد الرحمن زناتى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12052   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2014 برقم ايداع   5168 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  واستلمه كافه حقوقه

23 - مروان محمد صبحي محمد عاشور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16906   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  الداره و التوقيع مكفوله للطرف 

الثانى ) مروان محمد صبحى ( و الطرف الرابع ) عبد الهادى على يوسف ( مجتمعين او منفردين على ان تكون 

العمال التى تصدر منهم باسم الشركه و عنوانها و ضمن اغراضها - اما القروض البنكيه و كافه التعاملت البنكيه 

و الماليه - و بيع و شراء الصول الثابته و السيارات فتكون من حق الطرف الثانى ) مروان محمد صبحى ( 

منفردا

24 - عبد الهادي علي يوسف علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16906   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

25 - عبد الحميد ياسر محمد عواد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16906   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

26 - فتحي احمد فتحي على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16906   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-19 

برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  استلم كافه حقوقه

27 - خالد حسين سليم عبد الرحيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20007   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   2628 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  استلم كافه حقوقه

28 - صفوت همام اسماعيل احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20007   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   2628 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  اضافه لبند الداره و التوقيع / 

اتفق الشركاء على انه فى حاله القتراض من البنوك او بيع اي اصل من اصول الشركه فيكون حق التوقيع 

للشركاء مجتمعين او منفردين

29 - حاتم ابراهيم عبدالحميد عبدالعال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31203   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2022 برقم ايداع   8505 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

30 - احمد سعيد احمد فراج  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2045   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2012 برقم ايداع   378 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  اداره الشركه و حق التوقيع موكوله 

للطرف الول بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركه و ضمن اغراضها و بعنوانها

31 - سعيد احمد فراج محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2045   وتم ايداعه بتاريخ    2012-02-15 

برقم ايداع   378 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خروج للوفاه

32 - اميره سعيد احمد فراج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2045   وتم ايداعه بتاريخ    2012-02-15 

برقم ايداع   378 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

33 - محمود سعيد احمد فراج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2045   وتم ايداعه بتاريخ    2012-02-15 

برقم ايداع   378 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

34 - ابتسام كمال الدين عبدالتواب جبيلي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2045   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2012 برقم ايداع   378 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

35 - اكرم محمود احمد سالم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27431   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-27 

برقم ايداع   1332 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

36 - محمود اكرم محمود سالم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    27431   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2022 برقم ايداع   1332 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تكون حق اداره الشركه و حق 

التوقيع للسيد / محمود اكرم محمود سالم منفردا و له كافه الصلحيات لتحقيق غرض الشركه
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37 - باهر على ابراهيم محمد زينه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32743   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2023 برقم ايداع   2150 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  حق الدارة و التوقيع موكله 

للطرفين باهر على ابراهيم محمد زينه و الشريك على على ابراهيم زينه مجتمعين او منفردين و تمثيل الشركه 

امام جميع الجهات و الهيئات و المؤسسات الحكومية و الهليه و الفراد و البنوك و خلفه كما يكون لهما او لى 

منهما حق توكيل الغير فى الدارة نيابة عنهما و كذلك الحق فى توكيل الغير من المحاميين و المحاسبيين ولهم حق 

القتراض و الرهن للطرفين مجتمعين او منفردين شامله لكل من المركز العام والفروع المضافه

38 - باهر على ابراهيم محمد زينه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32743   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2023 برقم ايداع   2150 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  حق الدارة و التوقيع موكله 

للطرفين باهر على ابراهيم محمد زينه و الشريك على على ابراهيم زينه مجتمعين او منفردين و تمثيل الشركه 

امام جميع الجهات و الهيئات و المؤسسات الحكومية و الهليه و الفراد و البنوك و خلفه كما يكون لهما او لى 

منهما حق توكيل الغير فى الدارة نيابة عنهما و كذلك الحق فى توكيل الغير من المحاميين و المحاسبيين ولهم حق 

القتراض و الرهن للطرفين مجتمعين او منفردين شامله لكل من المركز العام والفروع المضافه

39 - على على ابراهيم زينه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32743   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2023 برقم 

ايداع   2150 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  حق الدارة و التوقيع موكله للطرفين باهر على ابراهيم 

محمد زينه و الشريك على على ابراهيم زينه مجتمعين او منفردين و تمثيل الشركه امام جميع الجهات و الهيئات و 

المؤسسات الحكومية و الهليه و الفراد و البنوك و خلفه كما يكون لهما او لى منهما حق توكيل الغير فى الدارة 

نيابة عنهما و كذلك الحق فى توكيل الغير من المحاميين و المحاسبيين ولهم حق القتراض و الرهن للطرفين 

مجتمعين او منفردين شامله لكل من المركز العام والفروع المضافه

40 - على على ابراهيم زينه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32743   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2023 برقم 

ايداع   2150 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  حق الدارة و التوقيع موكله للطرفين باهر على ابراهيم 

محمد زينه و الشريك على على ابراهيم زينه مجتمعين او منفردين و تمثيل الشركه امام جميع الجهات و الهيئات و 

المؤسسات الحكومية و الهليه و الفراد و البنوك و خلفه كما يكون لهما او لى منهما حق توكيل الغير فى الدارة 

نيابة عنهما و كذلك الحق فى توكيل الغير من المحاميين و المحاسبيين ولهم حق القتراض و الرهن للطرفين 

مجتمعين او منفردين شامله لكل من المركز العام والفروع المضافه
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تجديد افراد

1 - محمود مصطفى محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   534   قيدت فى   28-07-2011 برقم ايداع    

566 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

2 - اسلم خليفه صديق حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5424   قيدت فى   17-02-2013 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

3 - عادل عبدالضامن محمود الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5526   قيدت فى   28-02-2013 برقم 

ايداع    713 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

4 - ميخائيل فرج كامل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11259   قيدت فى   02-10-2014 برقم ايداع    

4114 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

5 - مركز البحيصي للبحوث والستشارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11847   قيدت فى   2014-11-19 

برقم ايداع    4913 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

6 - صيدليه د محمود زوال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13005   قيدت فى   02-02-2015 برقم ايداع    

578 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

7 - حفنى نياظ خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15397   قيدت فى   12-07-2015 برقم ايداع    3768 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

8 - مدبولى ابيض وافى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13775   قيدت فى   22-03-2015 برقم ايداع    

1589 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

9 - محمد زغلول امين متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2905   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

1388 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

10 - محمد احمد زكى احمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4730   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

3498 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

11 - عمرو ياسر عبدالمعطى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4850   قيدت فى   20-12-2012 برقم 

ايداع    3649 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

12 - سعيد ملك سعيد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7992   قيدت فى   17-12-2013 برقم ايداع    3907 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

13 - خالد رفعت عبدالحميد عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9783   قيدت فى   22-05-2014 برقم ايداع    

2159 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

14 - احمد محمود امين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13444   قيدت فى   02-03-2015 برقم ايداع    

1147 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

15 - احمد صابر جاب ا الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3338   قيدت فى   09-07-2012 برقم ايداع    

1901 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

16 - اسلم محمد احمد احمد شراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3931   قيدت فى   26-09-2012 برقم ايداع    

2607 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

17 - محمد حسنى خلف سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5319   قيدت فى   07-02-2013 برقم ايداع    

447 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

18 - وليد عبدا عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5323   قيدت فى   07-02-2013 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

19 - احمد صالح محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10783   قيدت فى   26-08-2014 برقم ايداع    

3484 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25
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20 - غاندى ابو زيد احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15517   قيدت فى   22-07-2015 برقم ايداع    

3921 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

21 - محمد احمد محمد السيد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4319   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

3084 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

22 - هانى عبدالجليل صادق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5315   قيدت فى   07-02-2013 برقم 

ايداع    443 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

23 - وائل اسماعيل عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5444   قيدت فى   18-02-2013 برقم ايداع    

605 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

24 - ايمان محمد احمد مصطفى جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9930   قيدت فى   05-06-2014 برقم 

ايداع    2367 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

25 - عمر عبدالرحيم احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13122   قيدت فى   09-02-2015 برقم ايداع    

731 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

26 - محمد عبدا متولى محمد عبدا الجرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15097   قيدت فى   2015-06-16 

برقم ايداع    3380 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

27 - احمد كامل محمود حسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15832   قيدت فى   19-08-2015 برقم ايداع    

4357 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

28 - ايناس علي عبد العزيز البصيلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3536   قيدت فى   07-08-2012 برقم 

ايداع    2134 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

29 - محمد احمد محمود عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4691   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

3451 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

30 - إيهاب سيد أمين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   576   قيدت فى   04-08-2011 برقم ايداع    611 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-08-03

31 - محمد عادل حامد صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5406   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

561 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

32 - ولء زينهم عبدالرؤف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5459   قيدت فى   19-02-2013 برقم 

ايداع    625 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

33 - طه ابراهيم طه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6508   قيدت فى   10-06-2013 برقم ايداع    

1955 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-09

34 - رؤيات موسى محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7399   قيدت فى   24-10-2013 برقم ايداع    

3153 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-23

35 - مصطفى محمود محمد محمود الباجورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12714   قيدت فى   2015-01-13 

برقم ايداع    196 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-12

36 - امين احمد امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5166   قيدت فى   23-01-2013 برقم ايداع    254 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

37 - محمد صالح حسن عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5275   قيدت فى   04-02-2013 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

38 - احمد محمود مرسى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1551   قيدت فى   13-12-2011 برقم ايداع    

1717 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

39 - لمياء الجوهرى احمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3967   قيدت فى   01-10-2012 برقم 

ايداع    2647 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

40 - لمياء الجوهرى احمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3967   قيدت فى   23-09-2014 برقم 

ايداع    3967 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-22
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41 - جميله مريد زكى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4687   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

3446 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

42 - سالى احمد سعد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4946   قيدت فى   31-12-2012 برقم ايداع    

3773 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

43 - جميله مريد زكى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14452   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

2504 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

44 - سامح جرجس بطرس حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5261   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

45 - هشام محمد عبدالفتاح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   568   قيدت فى   03-08-2011 برقم ايداع    

603 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

46 - خالد فريد مصباح ابو رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1169   قيدت فى   26-10-2011 برقم ايداع    

1274 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

47 - محمد على حسين عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2879   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

1358 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

48 - عمرو محمد محمد الكتاتنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5267   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    

376 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

49 - محمد مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11353   قيدت فى   16-10-2014 برقم ايداع    

4252 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

50 - محمود سيد محمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13684   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

1457 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

51 - سمير محسن محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3029   قيدت فى   03-06-2012 برقم ايداع    

1533 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

52 - صيدلية الدكتور مروان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8332   قيدت فى   21-01-2014 برقم ايداع    

219 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

53 - شريف وحيد الحسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9114   قيدت فى   27-03-2014 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-26

54 - مصطفى سيد محمد السلمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9202   قيدت فى   06-04-2014 برقم ايداع    

1357 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

55 - ابراهيم احمد رياض احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5466   قيدت فى   20-02-2013 برقم ايداع    

633 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

56 - سيد فرحات اسماعيل حمدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13076   قيدت فى   05-02-2015 برقم ايداع    

677 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

57 - شريف فرحات بيومى صقر منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2656   قيدت فى   22-04-2012 برقم 

ايداع    1096 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

58 - هاله ابراهيم السيد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5025   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    85 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

59 - سامح صدقى توفيق جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10284   قيدت فى   07-07-2014 برقم ايداع    

2819 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

60 - ايمن كمال توفيق يني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14293   قيدت فى   29-04-2015 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

61 - جاد المولى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4232   قيدت فى   21-10-2012 برقم 

ايداع    2975 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20
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62 - كيرلس جورج عزيز حناا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10035   قيدت فى   18-06-2014 برقم ايداع    

2515 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

63 - حسين احمد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4979   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

31 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

64 - هيثم سمير حسن حسن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13376   قيدت فى   25-02-2015 برقم 

ايداع    1056 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

65 - ماريان فوتى سمعان عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14702   قيدت فى   21-05-2015 برقم ايداع    

2828 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

66 - أحمد العرابي أحمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1125   قيدت فى   19-10-2011 برقم ايداع    

1219 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

67 - اشرف احمد محمد العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2244   قيدت فى   06-03-2012 برقم ايداع    

609 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

68 - أشرف أحمد محمد العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2244   قيدت فى   28-06-2016 برقم ايداع    

752 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

69 - جازيه عبدالحميد فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3684   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

70 - محمد فارس محمد سيد النواوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4926   قيدت فى   27-12-2012 برقم ايداع    

3746 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

71 - نشأت نسيم حنا سركيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5122   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

72 - السيد سعيد على عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5160   قيدت فى   23-01-2013 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

73 - كوافير شريف للسيدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12068   قيدت فى   02-12-2014 برقم ايداع    

5189 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

74 - صيدلية د  سالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12145   قيدت فى   08-12-2014 برقم ايداع    5297 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-07

75 - هبه محمد زكريا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15207   قيدت فى   24-06-2015 برقم ايداع    

3523 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

76 - مؤسسة جندى للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16032   قيدت فى   31-08-2015 برقم ايداع    

4608 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

77 - محمود جامع احمد جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2479   قيدت فى   28-03-2012 برقم ايداع    

887 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

78 - احمد سيد احمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2650   قيدت فى   19-04-2012 برقم ايداع    

1089 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

79 - محمود مصطفى رياض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3774   قيدت فى   13-09-2012 برقم 

ايداع    2413 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

80 - امل محمد ابراهيم سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1954   قيدت فى   06-02-2012 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

81 - نور للمقاولت والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1993   قيدت فى   09-02-2012 برقم ايداع    

311 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

82 - سمير بدير مسعد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3431   قيدت فى   22-07-2012 برقم ايداع    

2009 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21
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83 - عبير محمد قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3693   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    

2321 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

84 - ايمن جورج سامى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5171   قيدت فى   27-01-2013 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

85 - عبدا احمد عبدالجواد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5469   قيدت فى   20-02-2013 برقم ايداع    

636 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

86 - معوض عفيفى عفيفى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9210   قيدت فى   07-04-2014 برقم ايداع    

1368 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

87 - وائل رسمى عبد الذاكر عطيه جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14993   قيدت فى   2015-06-10 

برقم ايداع    3223 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

88 - محمد محمد درويش ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2440   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

835 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

89 - محمد محمد درويش ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2440   قيدت فى   25-09-2012 برقم ايداع    

2595 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

90 - مينا فخرى فائق شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2509   قيدت فى   02-04-2012 برقم ايداع    921 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

91 - هانى محمد ابراهيم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4579   قيدت فى   25-11-2012 برقم ايداع    

3302 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

92 - احمد صديق حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15130   قيدت فى   18-06-2015 برقم ايداع    

3424 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

93 - هاجر حمدي حسن كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15655   قيدت فى   04-08-2015 برقم ايداع    

4099 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

تجديد شركات

1 - اصبح بسيونى على مقلد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5187  قيدت فى  28-01-2013 برقم ايداع   

281 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  12:00:00ص

2 - اصبح  زايد وشريكته لعمال المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   5257  قيدت فى  03-02-2013 برقم 

ايداع   364 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00

ص

3 - اصبح / ورثه سعيد فراج و عنهم / احمد سعيد احمد فراج محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2045  

قيدت فى  15-02-2012 برقم ايداع   378 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/02/2027  12:00:00ص
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