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قيود أفراد

1 - سعيد جمعه يادم عقوب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 408 ورقم قيد 

8321    محل فرعى  عن  مكتب مقاولت عامه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح عزبة الملح ملك/ احمد نظمى عيسى

2 - يوسف عطيه جالي مرضي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 397 

ورقم قيد 20889    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها  )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح قريه جلله ملك :مفتاح جالي مرضي زايد

3 - عبد ربه عبدالمنعم محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 398 

ورقم قيد 20890    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح راس الحكمه كشوك عميره الشارع الرئيسي ملك:جابر عبدالرحيم عبدالكريم

4 - زايد امبيوه طاهر فضيله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 403 ورقم 

قيد 20891    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس عسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح بجوار بنزينة التعاون ملك/ خميس يوسف حماد سعد

5 - غنيوة عيد مسعود شقيلف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 404 ورقم 

قيد 20892    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح عزبة عبدا بن مسعود ملك/ مختار فرج عبدالزين

6 - عصام محمد البغدادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 405 ورقم 

قيد 20893    محل رئيسى  عن بقالة بالتجزئة, بجهة محافظة مطروح مطروح الكورنيش شارع الليدو ملك/

عمران احمد العربى

7 - احمد عبدالفتاح نافع قاسم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 410 ورقم 

قيد 20894    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة مطروح العقار رقم 16 شارع التحرير برج 

المهندس ابوقفة ملك/فضل رمضان عبدا

8 - ناجح صالح ابوبكر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 411 ورقم 

قيد 20895    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح عزبة المغاربة بجوار مسجد الخليل ملك/ عبدالعظيم صالح ابوبكر

9 - ناصر ممدوح محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 413 

ورقم قيد 20896    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح العزبة القبلية بجوار النادى ملك/ ممدوح محمد عباس

10 - ضيف مأمون حامد دخيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 415 

ورقم قيد 20897    محل رئيسى  عن مكتب اعمال نظافه )فيما عدا العماله (, بجهة محافظة مطروح شارع 

القاضى امام مسجد الفتح ملك / عازه عبدالسلم محمود

11 - حميده فرج جبريل حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 416 

ورقم قيد 20898    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم عزبة الفراد ملك / عبدالزين صميده جبريل

12 - يوسف احمد يوسف الليثى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 417 

ورقم قيد 20899    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة مطروح الضبعه العزبة الشرقية ملك/حسن 

عبدالعزيز فتح ا
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13 - منصور ناجى فنوش ضوقة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 420 

ورقم قيد 20900    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح قرية غزالة ملك/ يوسف ناجى فنوش

14 - يوسف مساعد نويعس مريز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 421 

ورقم قيد 20901    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة مطروح راس الحكمه ملك / رجب خميس موسى

15 - الحسين للمواد الغذائيه)محمد عثمان حسين عثمان ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 424 ورقم قيد 20902    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح 

شارع قرية المراقى ملك / احمد عثمان حسين

16 - مهند عبدالباسط محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 425 

ورقم قيد 20903    محل رئيسى  عن بيع المنسوجات بالتجزئة فى المتاجر المتخصصة, بجهة محافظة مطروح 

مطروح عقار 63 تقاطع شارع السكندرية مع الثانوية اعلى محلت نجمة مطروح ملك/عبدالمقصود جمعة خليل

17 - رحومه يادم غنيوه سعد سنقرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 427 

ورقم قيد 20904    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الكيلو 5 خلف السنترال ملك / ممدوح عبدالهادى قاسم

18 - احمد ماهر عبدالقوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 428 

ورقم قيد 20905    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم شارع الخليفه 

المامون ملك:هادي عبدالرحيم حسن

19 - السيد ابو زيد السباعى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 433 

ورقم قيد 20906    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى عقار 1 ملك 

/ فرحات ابو زيد السباعى

20 - باسط عبدا خيرا لوجلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 436 

ورقم قيد 20907    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح الكيلو5 خلف السنترال ملك/ محمد النبوى احمد

21 - عطيه شريف طاهر جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 439 

ورقم قيد 20908    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة مطروح مطروح المثانى ملك/ علوانى حسن طاهر

22 - محمد جمال عوض سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 443 ورقم 

قيد 20909    محل رئيسى  عن محل خضروات وفواكه, بجهة محافظة مطروح مدخل الضبعه الرئيسى بجوار 

سوبر ماركت الغريب ملك/ ابوبكر سبيته فايز

23 - احمد عبدالفتاح غنيوه مسعود بريك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

448 ورقم قيد 20910    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة مطروح عزبة ميمون حسن 

ملك / على جبريل يونس

24 - عبدالعزيز مفتاح مطرف لفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 450 

ورقم قيد 20911    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح العزبة القبلية ملك/ خيرا مفتاح مطرف
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25 - نصر غالب عبد الصادق امبيوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

454 ورقم قيد 20912    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و 

الملبس العسكريه (, بجهة محافظة مطروح العزبة الشرقية ملك/ فرج فتح ا بساط عثمان

26 - فرج فتح ا بساط عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 455 

ورقم قيد 20913    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

الكميوتر (, بجهة محافظة مطروح العزبة الشرقية ملك/ نصر غالب عبد الصادق

27 - احمد سليم ابراهيم محليس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 456 

ورقم قيد 20914    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح شارع المحطه بجوار احمد الخضار 

ملك / دعاء رافت سالم

28 - محمود كريم مبرى مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 457 ورقم 

قيد 20915    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(, بجهة 

محافظة مطروح سيدى برانى العزبة الشرقية ملك/معتز محمود كريم

29 - علواني خميس موسي صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 458 

ورقم قيد 20916    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع راس الحكمه ملك:ياسر علواني خميس

30 - مفتاح صالح حسن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 462 

ورقم قيد 20917    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة مطروح الكيلو 5 خلف السنترال ملك 

/ عبد ربه داوود عبدالهادى

31 - احمد محمد عبدالمقصود ميكائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

463 ورقم قيد 20918    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة مطروح راس الحكمة الشارع الرئيسى 

ملك/ حتيته حميده حتيته

32 - حسين روفه سالم قدوره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 464 ورقم 

قيد 20919    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو 5 خلف السنترال ملك/سعد روفه سالم

33 - حميده رزق محمد رحومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 466 

ورقم قيد 20920    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع عزاز خلف فيله غانم العزبه الغربيه ملك / شريف قاسم نصيب

34 - فتحى رمضان طاهر محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 467 

ورقم قيد 20921    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و 

الملبس العسكريه (, بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن بحرى مدرسة معاذ بن جبل ملك/ منصور ضيف ا 

دويك

35 - محمود عبدا حسن ابوقاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 471 

ورقم قيد 20922    محل رئيسى  عن اعشاب و بدئل طبية, بجهة محافظة مطروح شارع السوق سيوة ملك/ محمد 

اسماعيل على

36 - جمال ابراهيم احمد الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 477 

ورقم قيد 20924    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم 

امام المعهد الدينى ملك / الغرباوى ابراهيم احمد
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37 - خميس عبدالعظيم سعيد امبيوه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 482 

ورقم قيد 20925    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى ابو مرزوق ملك/مسعد عيسى سعيد

38 - فايز عبدالكريم عيد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 498 

ورقم قيد 16601    محل فرعى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها, بجهة محافظة مطروح كيلو 5 شارع 

قنديل خلف السنترال ملك / خالد فايز عبد الكريم

39 - يونس عبدالكريم محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

493 ورقم قيد 20926    محل رئيسى  عن مكتب استراد وتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه السادسه 

والمجموعه 19 كلها (, بجهة محافظة مطروح شارع التحرير برج الزيتون شقه405 ملك/عبدالباسط جبريل امبيوه

40 - سعد على يونس صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 494 ورقم قيد 

20927    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة مطروح كيلو 5 طريق اسكندريه مطروح الساحلى 

ملك /على يونس صالح

41 - القاسم للستثمار العقارى )فضل قاسم نوح نويجى ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 501 ورقم قيد 20928    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة 

مطروح الرئيسى ملك/ طربان على غيضان عطيه

42 - عبدا محمد بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 509 ورقم قيد 

20929    محل رئيسى  عن مكتب توريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة مطروح الكيلو3 طريق اسكندريه مطروح عزبه اسرافيل  ملك:محمود محمد عبداللطيف

43 - نعمة محمد يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 510 ورقم 

قيد 20930    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح العزبة الغربية شارع الشيخ 

صافى ملك/ يوسف محمد يوسف

44 - عبد المقصود ابوبكر يوسف سحيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

511 ورقم قيد 20931    محل رئيسى  عن مكتب توريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الكيلو4خلف الذاعه  ملك:عبدالمولي ابوبكر يوسف

45 - احمد محمد السيد هدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 513 ورقم قيد 

20932    محل رئيسى  عن بيع اعلف بالتجزئه, بجهة محافظة مطروح علم الروم خلف المعهد الديني شارع 

مصطفي محمود  ملك: محمد عوام النبوي

46 - عبدالرحمن محمود رواق محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 514 

ورقم قيد 20933    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح النجيله الشارع الرئيسى 

ملك/ ابراهيم محمود رواق

47 - اسلم سليمان عوض سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 517 

ورقم قيد 20934    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد جميع انواع الطيور و الدواجن, بجهة محافظة مطروح متفرع 

من شارع شكرى القوتللى خلف السعاف ملك/ اكرم سليمان عوض سعد

48 - شريفه هارون سليمان بدر بهلول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

520 ورقم قيد 20935    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و الملبس 

العسكريه (, بجهة محافظة مطروح النجيله خلف مجلس مدينة النجيله ملك/ مطير حفيظ مبارك
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49 - سليمان يعقوب مسعود عياد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 524 

ورقم قيد 20936    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح المثانى نجع اولد هارون قدوره ملك / حمدان مؤمن عبدالزين

50 - حميده على احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 528 ورقم 

قيد 20937    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع المحطة عزبة السلم ملك/ على السيد اسماعيل

51 - ماليه ابوبكر عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 529 

ورقم قيد 20938    محل رئيسى  عن بقالة تموينيه, بجهة محافظة مطروح برانى ابومرزوق بجوار محول 

الكهرباء ملك/ عبدا مفتاح عبدالرحمن

52 - احمد محمد توفيق احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 531 ورقم 

قيد 20939    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة مطروح خلف مجلس قرية سيدى عبدالرحمن ملك / زينب 

عابدين محمود

53 - محمد عمر فايز محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 532 ورقم 

قيد 20940    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبية ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة دمغ 

المصوغات و الموازين (, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع الرطب علم الروم بجوار مديرية التموين ملك/ 

شريف عمر فايز

54 - نور عوض عبدا مصادف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 542 

ورقم قيد 20941    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة مطروح العلمين الشرارمه قبلى 

غرب عاكف سيدى عبدالرحمن ملك/ عبدالكريم توفيق راغب

55 - حامد عوض عبدا مصادف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 543 

ورقم قيد 20942    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها)فيماعدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الضبعة الجفيرة ملك/عادل عوض عبدا

56 - راجعه هارون سليمان بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 546 

ورقم قيد 20943    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح النجيلة الشارع الرئيسى 

ملك/مطر حفيظ مبارك

57 - احمد محمد محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 553 

ورقم قيد 20944    محل رئيسى  عن محل اعلف, بجهة محافظة مطروح مطروح عزبة المغاربة ملك/ عبدا 

محمد محمود

58 - فتحي عبدالرازق هارون ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

555 ورقم قيد 20945    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة مطروح العلمين شارع المدارس ملك:

هارون عبدا هارون

59 - ابراهيم سالم عبدا مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 558 

ورقم قيد 20946    محل رئيسى  عن مكتب ادارة العاب مائية, بجهة محافظة مطروح شارع 15 ك2 بجوار 

مجمع المدارس ملك/ ايه محمد صالح محمد

60 - حسام عدس محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 559 

ورقم قيد 20947    محل رئيسى  عن مستلزمات مقاهى وبيع سجائر, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع علم 

الروم امام مسجد فجر السلم ملك/موسى سالم سنوسى
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61 - احمد صبرى على ابراهيم مناع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

562 ورقم قيد 20948    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح العلمين المنطقة السابعة امام 

البحيرة المستديرة مارينا 1 ملك/ بيومى محمد محمد

62 - سلمه جبالى سعد حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 575 ورقم 

قيد 20952    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح برانى الشارع الرئيسى بجوار المسجد 

الكبير ملك/عبدالباسط ناجى هيبه

63 - عمرو خميس محمد الحوفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 577 

ورقم قيد 20953    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة مطروح الحمام امام مركز الشباب 

عمارات باتا بجوار محول الكهرباء ملك/نجيه رمضان حامد

64 - فندق الكيلنى )كيلنى فتحى كيلنى عمران( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-16 

برقم ايداع 580 ورقم قيد 20954    محل رئيسى  عن فندق شعبى, بجهة محافظة مطروح ميدان السوق ملك/ 

فتحى كيلنى عمران

65 - سمر احمد محمد فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 581 ورقم 

قيد 20955    محل رئيسى  عن اداره وتشغيل مركز تخسيس ونحافه, بجهة محافظة مطروح شارع الرطب 

متفرع من شارع السكندريه عماره رقم 3 ملك:ساميه محمد محمود

66 - زمزم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 586 

ورقم قيد 20957    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة مطروح سيوه شارع انور السادات ملك/محمد 

ابراهيم محمد

67 - عادل محمود عبدالحافظ حسانين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 587 

ورقم قيد 20958    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم عزبة الفراد ملك /اسماء عادل محمود

68 - عطيه حميده عبدا عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

592 ورقم قيد 20959    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه السادسه 

والمجموعه 19 كلها(, بجهة محافظة مطروح شارع زاهر جلل ملك:عبدالسلم عطيه حميده

69 - خميس عبده عبد الله جرجاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

607 ورقم قيد 20962    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه 

و الكمبيوتر (, بجهة محافظة مطروح مطروح عزبة الحاج على ملك/ هند رضا حسن

70 - عيسى خالد عيسى الزرق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 611 

ورقم قيد 20963    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح بجوار فندق القصر شقه رقم 5 دور ثانى علوى ملك / محمود عبدالمجيد يونس

71 - عثمان عطيه عبدالرواف محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

616 ورقم قيد 20964    محل رئيسى  عن توريد تمور, بجهة محافظة مطروح مطروح القصر حى الزيتون 

ملك/عبدا عطيه عبدالرواف

72 - عبدالقادر احمد عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

619 ورقم قيد 20966    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم برج زهير ملك / علء عبدالنعيم محمد
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73 - انس مصطفي عبدالعاطي ناجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

628 ورقم قيد 20967    محل رئيسى  عن مكتب توريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح النجيله ملك: فضل صالح محمود

74 - باسط حميده عبدالجواد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

629 ورقم قيد 20968    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه واجهزه كهربائيه, بجهة محافظة مطروح شارع 

التحرير برج الصفوه ملك/ حميده عبدالجواد عبدالقادر

75 - مصطفى محمد الملقب الصابر عبدالمجيد طه )مصوغات الملقب( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 21-02-2023 برقم ايداع 653 ورقم قيد 15610    محل فرعى  عن بيع مصوغات ذهبيه )بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من مصلحة دمغ المصوغات والموازين(, بجهة محافظة مطروح شارع اسكندريه بجوار 

مطعم ابو ربيع ملك / عليه محمد ابراهيم

76 - اسلم سامى صلح الدين عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

631 ورقم قيد 20969    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح عزبة العجارمه خلف جراج التوبيس ملك / سامى صلح الدين 

عبدالفتاح

77 - نواره محمد سعيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 632 ورقم 

قيد 20970    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح سيوة الظافرية ملك/زياد عثمان على

78 - احمد السيد احمد الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 636 

ورقم قيد 20971    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح الشارع الجديد بجوار مسجد اهل 

الحديث ملك / احمد عبدالحافظ عبداللطيف

79 - عزه حسن حافظ شلبى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 637 ورقم 

قيد 20972    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح 5 شارع المهدى ملك /ابراهيم 

طه محمد

80 - عبدالرحمن عيسى على مصباح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 638 

ورقم قيد 20973    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول وخدمات محمول, بجهة محافظة مطروح مطروح تقاطع 

شارع 91 مع شارع علم الروم ملك/احمد محمد عبدالرحمن

81 - فتحيه محمود طه محمد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 639 

ورقم قيد 20974    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح 5 شارع المهدى ملك / 

راضى ابراهيم طه

82 - احمد محمد خيرا على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 640 ورقم 

قيد 20975    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(, بجهة 

محافظة مطروح شارع المحطه خلف فيل رحومه ملك/ راضى صالح امطير مرتجع

83 - ريمون كامل نصر داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 641 ورقم 

قيد 20976    محل رئيسى  عن ادوات شاطئ وملبس رياضية, بجهة محافظة مطروح مركز مارينا السوق 

التجارى مارينا 2 محل رقم 2أ ملك/ هشام عماد عبدالعزيز

84 - محمد منتصر بدين ا عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

644 ورقم قيد 20977    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح مطروح عزبة الملحة علم الروم ملك/رضا كمال محمد
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85 - حمدى سعيد رحومه جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 647 

ورقم قيد 20978    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله الكمبيوتر والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح شارع التأمينات اخر شارع المرور ملك/ نقدية فرج مبروك

86 - شريف عطيه سعد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 648 

ورقم قيد 20979    محل رئيسى  عن ايس كريم, بجهة محافظة مطروح مطروح 13 شارع علم الروم ملك/

ابوبكر محمد عبداللطيف

87 - نقديه فرج مبروك على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 649 ورقم 

قيد 20980    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح شارع التأمينات اخر شارع المرور القديم ملك/ حمدى سعيد رحومه

88 - ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

656 ورقم قيد 20981    محل رئيسى  عن بيع كاوتش, بجهة محافظة مطروح شارع السكندريه بجوار 

المستشفى العام ملك / عيسى فتحى محمد

89 - احمد عبدالكريم عثمان عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

657 ورقم قيد 20982    محل رئيسى  عن مطعم سندوتشات, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم برج 

عثمان ملك/ عبدالرحيم عبدالكريم عثمان

90 - مفتاح محمد حسين مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 661 ورقم 

قيد 20983    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه الخامسه والسادسه(, بجهة 

محافظة مطروح العزبه الغربيه الحاج وصفي  ملك:محمد حسين مفتاح

91 - هانى محمد ابو الفتوح محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

662 ورقم قيد 20984    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة مطروح العزبه البحريه ملك / 

رمضان محمد حمدى

92 - المنسى لتغير الزيوت )منسى نوح منسى نوح( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 667 ورقم قيد 20985    محل رئيسى  عن تغيير زيوت, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4 بجوار 

مدرسة رياض الصالحين برج المنسى ملك/ نوح منسى نوح

93 - احمد صلح حسن معفن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 668 ورقم 

قيد 20986    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة مطروح خلف السوق ملك /هانى صلح حسن

94 - ادم مراجع عمر الظاهر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 670 ورقم 

قيد 20987    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة مطروح العزبه الشرقيه ملك / ناصف ادم مراجع

95 - فتحى عبدالحميد فتحى عزب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 671 

ورقم قيد 20988    محل رئيسى  عن محل تنجيد وصبغ مفروشات, بجهة محافظة مطروح شارع القسم بجوار 

البريد ملك/ محمود عبدالحميد فتحى

96 - محمد فتحى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 672 ورقم 

قيد 20989    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع الثانوية العسكرية اسفل 

فندق مكه ملك/ عصام مستور فرحات
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97 - سنوسي فضل ابوبكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 676 

ورقم قيد 20990    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح راس الحكمه الكيلو7 

بجوار مدرسه تل الزيتون ملك:خالد فضل ابوبكر

98 - خالد سعد عبدالحكيم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 678 

ورقم قيد 20991    محل رئيسى  عن كافتريا ومطعم, بجهة محافظة مطروح شارع الكورنيش بجوار فندق 

راضي ملك:ايمن دومه يونس

99 - عيسى واعر على عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 679 

ورقم قيد 20992    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و الملبس 

العسكريه (, بجهة محافظة مطروح مطروح طريق الجراولة ملك/ بدر واعر على

100 - مجدى كامل فرج جويدة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 683 

ورقم قيد 20993    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح العزبة الغربية بجوار 

مركز عصر السلم ملك/ محمد كامل فرج

101 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم عباس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

685 ورقم قيد 20994    محل رئيسى  عن خردوات و ملبس جاهزة, بجهة محافظة مطروح شاع علم الروم 

برج الزيات امام السلمية لللكترونيات ملك/ حمزة خالد الشريف

102 - طارق فايز عبدالمالك حمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 688 

ورقم قيد 20995    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح مطروح طريق القصر بجوار بريد 

القصر ملك/سلطان ونيس داود موسى

103 - محمد مبروك احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 691 

ورقم قيد 20996    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع المدريين تقسيم الليدو  ملك:رحمه ابراهيم عبدا

104 - مصطفى رياض محمد كامل شلبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

692 ورقم قيد 20997    محل رئيسى  عن محل العاب اطفال و العاب ترفيهية, بجهة محافظة مطروح شارع 

التحرير بجوار عمارة السكرى ملك/ فايزه قاسم عبداللطيف

105 - عبد الخالق عمر عبدالحميد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

693 ورقم قيد 20998    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح وادى الرمل الشارع الرئيسى ملك / فتحى عبدالحميد حسين

106 - ايمان عيسى معفن جبريل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 695 

ورقم قيد 20999    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة مطروح عمارة 6 ملك/ احمد صلح حسن

107 - البدري محمود احمد البدري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 698 

ورقم قيد 21000    محل رئيسى  عن فراشه وكهرباء, بجهة محافظة مطروح شارع المطار بجوار حديقه النصر 

ملك:محمود احمد البدري

108 - ابراهيم عثمان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 700 

ورقم قيد 21002    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن شارع العشرين ملك/ عثمان 

محمد ابراهيم
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109 - علء ميلود حميده موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 706 

ورقم قيد 21003    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا تورد العماله و الكمبيوتل و الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة مطروح الريفية بجوار مدرسة العميد احمد فوزى ملك/ خميس حمد خميس

110 - محمد عصام محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 707 

ورقم قيد 21004    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة مطروح شارع مركز الشباب امام 

مركز شباب الحمام ملك / خالد فايد مرايف

111 - جوزيف فوزى وهبه عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

708 ورقم قيد 21005    محل رئيسى  عن محل بيع حلوانى, بجهة محافظة مطروح العلمين محل رقم 2ب 1/2 

منطقة 14 مارينا بوابة 4 بالسوق الرئيسى ملك/ رامى نقول هنرى

112 - باسم عبد الحميد على مسعود النوام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 725 ورقم قيد 10748    محل فرعى  عن مكتب توريدات الحاصلت الزراعية و العلف و مستلزماتها, 

بجهة محافظة مطروح طريق الجراولة ك 25 طريق اسكندرية مطروح ملك/ احمد ابراهيم يوسف

113 - باسم عبدالحميد على مسعود النوام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 721 ورقم قيد 10748    محل فرعى  عن مزرعة تربية وتسمين ماشيه واغنام, بجهة محافظة مطروح 

الجراوله الكيلو 25 طريق اسكندريه مطروح ملك / احمد ابراهيم يوسف

114 - عيسى ضاوى عيسى عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

715 ورقم قيد 21006    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة مطروح شارع القاضى بجوار مسجد 

الفتح ملك/ احمد ضاوى عيسى

115 - ابراهيم عبدالعزيز رحومة عبدالونيس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 719 ورقم قيد 21007    محل رئيسى  عن محل ادوات منزلية, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم 

امام صيدلية زكريا ملك/ نوح فايز عبدربه

116 - ابراهيم احمد فهمى عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

728 ورقم قيد 21008    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح عزبة الحاج على ملك / نجاح حجازى توفيق

117 - احمد عربى سيد حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 730 ورقم 

قيد 21009    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و الملبس العسكرية (, 

بجهة محافظة مطروح العزبة الغربية ملك/ رزق سيد حامد

118 - رمضان نصر رمضان جمال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

736 ورقم قيد 21010    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة مطروح مول المغرب العربى 

امام سوق ليبيا محل رقم 212 ملك/ محمود عبدالمقصود محمود

119 - عبدالستار محمد نصر قطط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 737 

ورقم قيد 21011    محل رئيسى  عن بقالة بالتجزئة, بجهة محافظة مطروح شارع الكورنيش خلف فندق الفيروز

120 - حسام عاطف السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 744 

ورقم قيد 21012    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى عمارة 

فرج ا ماضى ملك/ شريف فرج ا ماضى
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121 - عبدا مفتاح فرج حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 747 

ورقم قيد 21013    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم برج زنبليطة ملك:مفتاح فرج حسين

122 - ندى بسيونى محمد غبور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 748 

ورقم قيد 21014    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم رحلت داخلية )بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة 

محافظة مطروح غوط رباح بجوار مسجد المهاجرين ملك/ بسيونى محمد ابراهيم

123 - رابح فرحات ابوبكر موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 749 

ورقم قيد 21015    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح العزبه القبليه  ملك:سعد فرحات ابوبكر

فروع الفراد

1 - سعيد جمعه يادم عقوب  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   408 ورقم قيد   8321  محل فرعى  عن  مكتب 

مقاولت عامه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح عزبة الملح 

ملك/ احمد نظمى عيسى

2 - احمد عبدالسميع عوض عبدالسميع  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   475 ورقم قيد   20923  محل 

فرعى  عن تجارة مواد غذائية ) سوبر ماركت (  بجهة محافظة القليوبية المنشاة الصغرى _   بملك / نظيمة ابراهيم 

رمضان

3 - احمد عبدالسميع عوض عبدالسميع  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   475 ورقم قيد   20923  محل 

فرعى  عن تجارة مواد غذائية ) سوبر ماركت (  بجهة محافظة مطروح المحل رقم 2 عماره 191 بمنطقه السكان 

المتميز بالحى السكنى الول

4 - فايز عبدالكريم عيد عبد السلم  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   498 ورقم قيد   16601  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها  بجهة محافظة مطروح كيلو 5 شارع قنديل خلف السنترال ملك / خالد فايز عبد 

الكريم

5 - عادل عبدالجليل امبابى احمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   651 ورقم قيد   7455  محل فرعى  عن 

محمصه  بجهة محافظة مطروح مرسى مطروح شارع السكندرية بجوار عصائر القادسية ملك/ علء عبدالجليل امبابى

6 - مصطفى محمد الملقب الصابر عبدالمجيد طه )مصوغات الملقب(  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   653 

ورقم قيد   15610  محل فرعى  عن بيع مصوغات ذهبيه )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين(  بجهة محافظة مطروح شارع اسكندريه بجوار مطعم ابو ربيع ملك / عليه محمد ابراهيم

7 - احمد بحيرى فرج عميره  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   634 ورقم قيد   17046  محل فرعى  عن 

مقاولت عمومية متكاملة وتوريداتها)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(  بجهة محافظة مطروح 

قرية الرخم بجوار بريد ام الرخم ملك / بدر بحيرى فرج عميره

8 - باسم عبدالحميد على مسعود النوام  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   721 ورقم قيد   10748  محل فرعى  

عن مزرعة تربية وتسمين ماشيه واغنام  بجهة محافظة مطروح الجراوله الكيلو 25 طريق اسكندريه مطروح ملك / 

احمد ابراهيم يوسف

9 - باسم عبد الحميد على مسعود النوام  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   725 ورقم قيد   10748  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات الحاصلت الزراعية و العلف و مستلزماتها  بجهة محافظة مطروح طريق الجراولة ك 

25 طريق اسكندرية مطروح ملك/ احمد ابراهيم يوسف
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

قيود الشركات

1 - عثمان طاهر مغيب راعى وشريكيه )شركة المغيب للتنمية الزراعية( شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    572 ورقم قيد  20950    مركز عام  عن تجارة البذور والمحاصيل 

الزراعية واستصلح واستزراع الراضى الصحراوية وتربية المواشى والدواجن والمزارع السمكية  بجهة 

محافظة مطروح شارع السكندرية ملك/عبدالمعبود طاهر مغيب

2 - حمدان طاهر مغيب راعي وشريكيه )شركه الطاهر للتنميه الزراعيه( شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    574 ورقم قيد  20951    مركز عام  عن تجارة البذور والمحاصيل 

الزراعية واستصلح واستزراع الراضى الصحراوية وتربية المواشى والدواجن والمزارع السمكية  بجهة 

محافظة مطروح شارع السكندريه ملك:سالم طاهر مغيب

3 - انور حميده موسى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

584 ورقم قيد  20956    مركز عام  عن مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(  بجهة محافظة مطروح الشارع الجديد 0الجزائر( ملك / خوير حميده موسى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الشركات

1 - الماظه مكتبه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    594 ورقم قيد   20960   فرعى  عن مكتبه - 

بازار  بجهة محافظة القاهرة عمارة 100 الحى السويسرى أ الحى العاشر

2 - جورج ميخائيل صليب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    594 ورقم قيد   20960   فرعى  

عن مكتبه - بازار  بجهة محافظة القاهرة عمارة 100 الحى السويسرى أ الحى العاشر

3 - الماظه تى شيرت   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    595 ورقم قيد   20960   فرعى  عن تى 

شيرت - كاجوال  بجهة محافظة القاهرة عمارة 100 الحى السويسرى أ الحى العاشر

4 - جورج ميخائيل صليب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    595 ورقم قيد   20960   فرعى  

عن تى شيرت - كاجوال  بجهة محافظة القاهرة عمارة 100 الحى السويسرى أ الحى العاشر

5 - جورج ميخائيل صليب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    595 ورقم قيد   20960   فرعى  

عن تى شيرت - كاجوال  بجهة محافظة مطروح محلت ارقام 2 - 4  فندق جاز كريستال راس - ملك شركه 

الماظه للتنميه السياحيه

6 - الماظه تى شيرت   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    595 ورقم قيد   20960   فرعى  عن تى 

شيرت - كاجوال  بجهة محافظة مطروح محلت ارقام 2 - 4  فندق جاز كريستال راس - ملك شركه الماظه 

للتنميه السياحيه

7 - جورج ميخائيل صليب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    594 ورقم قيد   20960   فرعى  

عن مكتبه - بازار  بجهة محافظة مطروح محلت ارقام 7 - 10  بفندق جاز كريستال المملوكه لشركه الماظه 

للتنميه السياحيه

8 - الماظه مكتبه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    594 ورقم قيد   20960   فرعى  عن مكتبه - 

بازار  بجهة محافظة مطروح محلت ارقام 7 - 10  بفندق جاز كريستال المملوكه لشركه الماظه للتنميه السياحيه

9 - صبحى وديع ايوب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    598 ورقم قيد   20961   فرعى  

عن ادوات بحر  بجهة محافظة القاهرة 35 ش محمد يوسف موسى ش عباس العقاد

10 - بلفدير تى شيرت   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    600 ورقم قيد   20961   فرعى  عن تى 

شيرت  بجهة محافظة مطروح محل رقم 3 بفندق جاز كريستال المملوكه لشركه الماظه للتنميه السياحيه

11 - صبحى وديع ايوب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    600 ورقم قيد   20961   فرعى  

عن تى شيرت  بجهة محافظة مطروح محل رقم 3 بفندق جاز كريستال المملوكه لشركه الماظه للتنميه السياحيه

12 - صبحى وديع ايوب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    598 ورقم قيد   20961   فرعى  

عن ادوات بحر  بجهة محافظة مطروح محل رقم 1 بفندق جاز كريستال ملك شركه الماظه للتنميه السياحيه

13 - بلفدير ادوات بحر   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    598 ورقم قيد   20961   فرعى  عن ادوات 

بحر  بجهة محافظة مطروح محل رقم 1 بفندق جاز كريستال ملك شركه الماظه للتنميه السياحيه

14 - بلفدير ادوات بحر   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    598 ورقم قيد   20961   فرعى  عن ادوات 

بحر  بجهة محافظة القاهرة 35 ش محمد يوسف موسى ش عباس العقاد

15 - صبحى وديع ايوب وشركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    600 ورقم قيد   20961   فرعى  

عن تى شيرت  بجهة محافظة القاهرة 35 ش محمد يوسف موسى ش عباس العقاد

16 - بلفدير تى شيرت   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    600 ورقم قيد   20961   فرعى  عن تى 

شيرت  بجهة محافظة القاهرة 35 ش محمد يوسف موسى ش عباس العقاد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - باسم رمضان دسوقى مروان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15552 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع  2005 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - فادى عيد فؤاد حليو  تاجر فرد سبق قيده برقم   20748 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع  3958 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

3 - *سامي عبدا بكار موسي*  تاجر فرد سبق قيده برقم   13411 قيد فى 26-05-2013 برقم ايداع  662 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

4 - خالد عمر عبدالقادر السحيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14353 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع  213 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

5 - محمد ابراهيم محمد صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   14873 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع  1040 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر بالتاشير رقم 474 بتاريخ 

2023/2/7

6 - محمود عبدا حسن ابو قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16948 قيد فى 04-10-2018 برقم ايداع  1693 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

7 - عبدا مفتاح عبدالرحمن برانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12444 قيد فى 03-07-2014 برقم ايداع  750 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تما الغاء المحل التابع

8 - عبد ا مفتاح عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12444 قيد فى 20-12-2011 برقم ايداع  

1311 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

9 - هناء باشا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18991 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  1340 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

10 - محمود مجاهد فؤاد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19814 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع  1310 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

11 - احمد راشد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8066 قيد فى 29-07-2000 برقم ايداع  469 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

12 - ربيع عبدالعليم عبدا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20165 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  2368 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

13 - فرج على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7572 قيد فى 15-03-1999 برقم ايداع  173 وفى تاريخ  

20-02-2023   تم محو - شطب السجل غلق للوفاه

14 - سعد عبيد عبد العزيز عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15429 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع  1613 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - عماد جمعه خير ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16536 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  572 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - محمد عبدالحليم عزالدين عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20118 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  

2250 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

17 - احمد سيد محمود بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   20357 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع  2862 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

18 - مكتب الدفراوي لنقل الركاب )اسلم محمد السيد محمد الدفراوي (  تاجر فرد سبق قيده برقم   19978 قيد 

فى 28-06-2022 برقم ايداع  1848 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

19 - عبدالحميد حسن امبيوه الكاسح  تاجر فرد سبق قيده برقم   20622 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع  

3591 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

20 - سالمه جويده الزرق بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   20887 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع  393 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

21 - مصطفى السيد أبو دوح أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16162 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع  

1755 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

22 - يونس سعد حميد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20401 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع  2966 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

23 - عبدالبارى اسبيته فضل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17937 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع  

2367 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

24 - عيد محروس عبدالنبي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18529 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع  

1860 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

25 - فتحيه يادم غنيوه سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20818 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع  194 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

رأس المال

1 - جمال آدم على عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   16463 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع   356 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

2 - على صابر عبدالرحمن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   10835 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع   7 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - محمد ابراهيم محمد صباح تاجر فرد سبق قيده برقم   14873 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع   1040 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  9,900.000

4 - محمد إبراهيم محمد صباح تاجر فرد سبق قيده برقم   14873 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع   1590 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

5 - عبد الفتاح سعيد عبد المنعم أبوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   15356 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع   

1346 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - محمود على حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   14725 قيد فى 30-08-2015 برقم ايداع   1191 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - عبدالنبى سلومه بعيص عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   16515 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع   518 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - ابراهيم احمد رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18930 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع   1101 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - زاهيه عبدالونيس خالد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   20565 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع   3390 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

10 - راتب طاهر حوسين غيث تاجر فرد سبق قيده برقم   17667 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع   1430 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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العناوين 

1 - سعيد جمعه يادم عقوب تاجر فرد سبق قيده برقم    8321 قيد فى 27-03-2001 برقم ايداع    218 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح عزبة الملح ملك/ احمد نظمى عيسى

2 - جمال آدم على عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    16463 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع    356 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ قرية كشوك 

عميرة ملك/ محمد ادم على

3 - ايثار محمد حمدى رمضان ابونصره تاجر فرد سبق قيده برقم    20217 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع    

2517 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع علم الروم عقار69 برج 

نور السلم  ملك / هدى احمد عبد اللطيف

4 - على صابر عبدالرحمن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    10835 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع    7 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح القصر اول طريق عجيبه ملك / خالد 

صابر عبدالرحمن

5 - محمد إبراهيم محمد صباح تاجر فرد سبق قيده برقم    14873 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع    1590 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح /شارع السكندرية 

امام فندق الريفيرا بجوار عصائر القادسية ملك/ طارق صالح حسن حماد

6 - محمد ابراهيم محمد صباح تاجر فرد سبق قيده برقم    14873 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع    1040 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ اللوكس متفرع من 

شارع عزاز ملك/ فضل عبد الواحد عبد العال

7 - فايز عبدالكريم عيد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    16601 قيد فى 12-04-2018 برقم ايداع    757 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح كيلو 5 شارع قنديل خلف السنترال ملك / 

خالد فايز عبد الكريم

8 - عبدالنبى سلومه بعيص عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    16515 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع    

518 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الحمام قرية السلم عزبة الشيخ 

صابر ملك/بدر سلومه بعيص

9 - عادل عبد الجليل امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم    7455 قيد فى 06-12-1998 برقم ايداع    826 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح مرسى مطروح شارع السكندرية بجوار 

عصائر القادسية ملك/ علء عبدالجليل امبابى

10 - معتز محمد جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14578 قيد فى 03-06-2015 برقم ايداع    855 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع علم الروم امام المعهد الدينى ملك / 

عبدالنبى حامد خير ا

11 - مصطفى محمد الملقب الصابر عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    15610 قيد فى 15-01-2017 برقم 

ايداع    80 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تم افتتاح فرع بنشاط بيع 

مصوغات ذهبيه بايداع 653 بتاريخ 2023/2/21 براس مال عشرون الف بالعنوان شارع اسكندريه بجوار 

مطعم ابو ربيع ملك / عليه محمد ابراهيم

12 - جمال غالى يوسف سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    16734 قيد فى 06-06-2018 برقم ايداع    

1076 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح وادى الرمل اول طريق المهمات 

ملك /مقبوله ناجى يوسف

13 - أحمد بحيرى فرج عميره تاجر فرد سبق قيده برقم    17046 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع    1989 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قرية الرخم بجوار بريد ام الرخم ملك / 

بدر بحيرى فرج عميره
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14 - عبدالمنعم على فضل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17417 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع    692 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ مطروح وادى 

الرمل طريق السلوم الرئيسى ملك/ ايمن نصرالدين عبدالمعطى

15 - ريهام السيد مصطفي الشهالي تاجر فرد سبق قيده برقم    18781 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    

477 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع متفرع من شارع الجلء 

خلف عمارات اللوكس برج رواق ملك:عثمان رواق علي

16 - مثقال عبدالحميد عياد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    13626 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع    

1149 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن شارع الفردى 

ملك/ عاصى عبد الحميد عياد

17 - باسم عبدالحميد على مسعود النوام تاجر فرد سبق قيده برقم    10748 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الجراوله الكيلو 25 طريق 

اسكندريه مطروح ملك / احمد ابراهيم يوسف

18 - باسم عبدالحميد على مسعود النوام تاجر فرد سبق قيده برقم    10748 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح طريق الجراولة ك 25 طريق 

اسكندرية مطروح ملك/ احمد ابراهيم يوسف

19 - احمد رمضان محمود امين تاجر فرد سبق قيده برقم    18294 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع    1000 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع مصطفى النجار بجوار مسجد 

النجار الدور الرابع بنشاط مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها براس مال 50000 خمسون الف جنيها ل غير
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النشاط

1 - سعيد جمعه يادم عقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  8321 قيد فى 27-03-2001 برقم ايداع    218وفى تاريخ  

01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع للرئيسى بنشاط / مكتب مقاولت عامه وتوريداتها )فيما 

عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(

2 - جمال آدم على عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  16463 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع    356وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقالة

3 - على صابر عبدالرحمن عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  10835 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع    7وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  معصرة زيتون

4 - محمد إبراهيم محمد صباح تاجر فرد سبق قيده برقم  14873 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع    1590

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ بيع ملبس جاهزة للطفال

5 - محمد ابراهيم محمد صباح تاجر فرد سبق قيده برقم  14873 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع    1040

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير وبيع خردوات

6 - عبد الفتاح سعيد عبد المنعم أبوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15356 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع    

1346وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب مقاولت وتوريدات 

عمومية )فيما عدا توريد العمالة والمبيوتر والملبس العسكرية( وادارة اعمال المحاجر )بعد استصدار التراخيص 

اللزمة(

7 - احمد محمود مصطفى ابوموسى تاجر فرد سبق قيده برقم  18697 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع    199

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اعمال لند سكيب وهارد سكيب والتوريدات 

الزراعيه

8 - السعودى لتجارة وصيانة الجهزه المنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم  19627 قيد فى 23-02-2022 برقم 

ايداع    596وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة تجارة وصيانة اجهزه منزليه

9 - محمد جمعه محمد كويله تاجر فرد سبق قيده برقم  11538 قيد فى 10-05-2010 برقم ايداع    579وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /تاجر تموينى

10 - غاده جلل على متولى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  16020 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع    

1233وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  صيانة حدائق ة توريداتها

11 - عبدالنبى سلومه بعيص عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16515 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع    518

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /مكتب مقاولت عمومية

12 - محمد متولى ابو زيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20458 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    3128

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ليصبح / ادارة الكافتيريات

13 - باسم عبدالحميد على مسعود النوام تاجر فرد سبق قيده برقم  10748 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع    

745وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع على المحل الرئيسى بنشاط مكتب 

توريدات الحاصلت الزراعية و العلف و مستلزماتها

14 - باسم عبدالحميد على مسعود النوام تاجر فرد سبق قيده برقم  10748 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع    

745وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط مزرعة تربية ماشيه واغنام

15 - مثقال عبدالحميد عياد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  13626 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع    1149

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(

16 - *أبوبكر عثمان بدر نوح* تاجر فرد سبق قيده برقم  13853 قيد فى 01-04-2014 برقم ايداع    367وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح خدمات بتروليه فقط
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17 - جمعه حميده سعد ابوشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  16777 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    1200

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ نظافه )فيما عدا العماله ( وتشجير وتوريداتها 

وخدمات نقل وتأجير معدات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17220 وتم ايداعه بتاريخ   

17-01-2019  برقم ايداع 135.000 الى : الغاء السمه التجارية

2 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10835 وتم ايداعه بتاريخ   

04-01-2009  برقم ايداع 7.000 الى : معصرة عجيبه

3 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15356 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2016  برقم ايداع 1,346.000 الى :  ابو تمر للمقاولت العمومية و توريداتها واعمال المحاجر

4 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20880 وتم ايداعه بتاريخ   

30-01-2023  برقم ايداع 376.000 الى : معرض المين لتجارة السيارات)امين ابراهيم امين حماد(

5 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18697 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2021  برقم ايداع 199.000 الى : دلتا لند لعمال لند سكيب وهارد سكيب والتوريدات الزراعيه

6 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19627 وتم ايداعه بتاريخ   

23-02-2022  برقم ايداع 596.000 الى : السعودى لتجارة وصيانة الجهزه المنزليه

7 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19627 وتم ايداعه بتاريخ   

23-02-2022  برقم ايداع 596.000 الى : الغاء السمه التجاريه

8 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9985 وتم ايداعه بتاريخ   

22-09-2019  برقم ايداع 1,802.000 الى : النبيل للمصوغات الذهبية

9 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20810 وتم ايداعه بتاريخ   

15-01-2023  برقم ايداع 168.000 الى : موبايلى لكسسوار المحمول

10 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16669 وتم ايداعه بتاريخ   

03-05-2018  برقم ايداع 900.000 الى : حذف السمه

11 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20971 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2023  برقم ايداع 636.000 الى : احمد السيد احمد الغرباوى )احمد الغرباوى لتجارة المواد الغذائية(

12 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   15730 وتم ايداعه بتاريخ   

09-03-2017  برقم ايداع 478.000 الى : الواعر للمقاولت وتوريدات مواد البناء)ابراهيم واعر على 

عبدالرحمن(

13 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17046 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2023  برقم ايداع 634.000 الى : مكتب البحار للمقولت العمومية المتكاملة و توريداتها

14 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20537 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2022  برقم ايداع 3,321.000 الى : مركز الفاهم لتنمية المهارات
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الشخاص

1 - شاهين غريب شعيب عبدالعاطى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   20565 وتم ايداعه بتاريخ  2022-11-29 

برقم ايداع    3390تم التأشير فى تاريخ   29-11-2022   بــ  وكيل مفوض عن اعمال السجل

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - اسلم فتحى محمد نصر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    19450 قيدت فى 26-12-2021 برقم ايداع   

2816 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وفسخها بموجب عقد فسخ مصدق 

برقم 316 حرف  و  / بتاريخ 28 /1 2023

رأس المال

1 - محمد محمود احمد هلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5512 قيدت فى 24-11-1990 برقم ايداع    

436وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  32,000.000

2 - انجال رفاعى للمقاولت والتوريدات العموميه ) ابراهيم رفاعى وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     8442 

قيدت فى 07-08-2001 برقم ايداع    482وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

3 - تعديل اسم الشركة ليصبح  محمد خليل عبدالرازق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12997 قيدت فى 

30-09-2012 برقم ايداع    1166وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

17,100.000
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العناوين

1 - عيده عطيه عبدالفتاح سعد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     17796 قيدت فى 25-09-2019 برقم ايداع    

1830وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ شارع عمر 

بعيو ملك/ احمد غيث عبدالرؤوف

2 - محمد محمود احمد هلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5512 قيدت فى 24-11-1990 برقم ايداع    

436وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح/ قرية جزر 

ميامى السياحية الجراولة بكيلو 16 طريق مطروح السكندرية الساحلى

3 - طاهر السيد فرج وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     20654 قيدت فى 12-12-2022 برقم ايداع    3683

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 38 برج الحديدى ميدان اللوجيستى 

امام موقف العامريه الجديد / شقه

4 - جورج ناجح لمعي جورجي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     18894 قيدت فى 15-04-2021 برقم ايداع    

955وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تلل العين السخنه عتاقة السويس

النشاط

1 - محمد محمود احمد هلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5512 قيدت فى 24-11-1990 برقم ايداع    

436 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء غرض من اغراض الشركة وهو القيام بدراسة 

وتنفيذ كافة المشروعات والمقاولت الهندسية والمعمارية والميكانيكية ليصبح نشاط الشركة ) انشاء وتسويق وادارة 

قرية كليوباترا السياحيه وكذلك انشاء وتسويق قرى سياحيه أخرى او وحدات سكنيه أيا كانت أغراضها ولها فى 

سبيل ذلك امتلك الورش والكسارات وعربات النقل واستيراد المصاعد اللزمه لتنفيذ أغراض الشركه واستصلح 

واستزراع الراضى الصحراويه البور والراضى الزراعيه  وتقسيمها وبيعها بحالتها أو بعد اقامة المنشأت عليها 

فى حدود القوانين المنظمه لذلك ولها فى سبيل ذلك امتلك اللت والجرارات الز راعيه وألت الستصلح والرى 

وغيرها من ألت الزراعه(

2 - تعديل اسم الشركة ليصبح  محمد خليل عبدالرازق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12997 قيدت فى 

30-09-2012 برقم ايداع    1166 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

ليصبح/مكتب توريد واستخراج الملح وعموم التصدير

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5512   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-11-1990 برقم ايداع    436 الى   محمد محمود احمد هلل وشريكه

2 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20330   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-07-2020 برقم ايداع    1827635 الى   هانى فتحى حماد وشركاه
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الشخاص

1 - محمد  سالم  محمد  سالم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12640   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-22 

برقم ايداع   382 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2012  بــ :  

2 - سحر حسن صالح المهدوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    20330   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   1827635 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  

3 - هارون خليل عبدالرازق

 ابوسعيده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12997   وتم ايداعه بتاريخ    30-09-2012 برقم ايداع   1166 

تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  وتخارج عدد 48 شريك موصي كما هو موضح اسمائهم ف العقد

4 - عبدالسـلم محمد صالح عبدالقادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12997   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2012 برقم ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  

5 - وليد السيد فرج رضوان عمر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20654   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2022 برقم ايداع   3683 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  اتفق الشركاء على ان تكون 

الداره موكله للطراف الثلثه مجتمعين او منفردين وبشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض 

الشركه ومن ضمن اغراضها دون سقف مالى محدد وان اى تصرفات قانونيه عقاريه خاصه باصول الشركه 

وممتلكاتها كالرهن والبيع والقروض يكون التصرف فيها لجميع الشركاء مجتمعين ويكون التعامل مع كافة البنوك 

لغراض عمل الشركه من اختصاص المدير المالى وحده الشريك المتضامن/ وليد السيد فرج رضوان

6 - محمد  محمود احمد هلل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    5512   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-1990 برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن منفردا والتوقيع على كافة عقود البيع والتنازل عن الدعاوى والحكام النهائية الصادرة لصالح الشركة 

وله الحق فى توكيل الغير فى كافة صلحياته ماعدا التنازل عن اصول الشركة )ارض مشروع قرية جزر ميامى (

يجب توقيع الشريكين المتضامن والموصى مجتمعين او من يوكل عنهما

7 - حسن انور عبده احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5512   وتم ايداعه بتاريخ    24-11-1990 برقم 

ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

8 - طارق عبدالفتاح ابرهيم  حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5512   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-1990 برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  انهاء وظيفته كمدير عام للشركة 

بموافقة جميع الشركاء

9 - سحر حسن صالح المهدوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    20330   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   1827635 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

10 - عماد صموئيل غبر ميخائيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20960   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   595 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

11 - عماد صموئيل غبر ميخائيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20960   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   595 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

12 - صبحى و ديع ايوب سعد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20961   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   598 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

13 - جورج ميخائيل صليب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20961   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   598 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

14 - عماد صموئيل غبر ميخائيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20961   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   598 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

15 - عماد صموئيل غبر ميخائيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20961   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   598 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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16 - جورج ميخائيل صليب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20961   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   598 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

17 - صبحى و ديع ايوب سعد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    20961   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   598 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عبد الكريم سعد عبد الشفيع سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8995   قيدت فى   12-01-2003 برقم ايداع    

27 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11

2 - سامح نعمان عبد الهادى الشلقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10412   قيدت فى   01-10-2007 برقم 

ايداع    783 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

3 - مطعم ابوسلطان ) سليمان سلطان شايخ حريمص ( للمأكولت البدويه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11504   

قيدت فى   19-04-2010 برقم ايداع    488 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-18

4 - كرم صبحى واصف عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12674   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

451 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

5 - باسم رمضان دسوقى مروان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15552   قيدت فى   19-12-2016 برقم ايداع    

2005 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

6 - أمنية شوقى حسن على حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15842   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

767 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

7 - جمال آدم على عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16463   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

356 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

8 - الفردى للستثمار العقارى والمقاولت العموميه وتوريداتها ) مهنا عثمان مبارك فرج (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6973   قيدت فى   15-12-1997 برقم ايداع    702 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-14

9 - عبدالقادر محمد الصافى مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10939   قيدت فى   08-03-2009 برقم ايداع    

237 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-07

10 - *سامي عبدا بكار موسي*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13411   قيدت فى   26-05-2013 برقم ايداع    

662 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

11 - راقى ادريس يونس سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15577   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

2078 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

12 - مفتاح عبدالجواد هيوب عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16194   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

1853 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

13 - عيد عبدالسلم هيبه حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12117   قيدت فى   21-06-2011 برقم ايداع    

686 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

14 - سـالم فتح ا كـريم عبدالعـال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13224   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

189 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

15 - صلح على عبداللطيف دلعاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11425   قيدت فى   25-02-2010 برقم 

ايداع    269 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

16 - صلح على عبداللطيف دلعاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11425   قيدت فى   03-07-2016 برقم 

ايداع    1080 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

17 - محمد عبدالعظيم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12800   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

742 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

18 - صالح رواق على رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7540   قيدت فى   24-02-1999 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-23
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19 - احمد محمد يونس جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9793   قيدت فى   10-10-2005 برقم ايداع    

789 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

20 - عادل لطيف دومه محمد )عادل لطيف للمقاولت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10877   قيدت فى   

28-01-2009 برقم ايداع    102 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-27

21 - محمود عبدالسلم محمد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11458   قيدت فى   19-09-2012 برقم ايداع    

1124 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

22 - فتحى على مفتاح حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13257   قيدت فى   03-03-2013 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

23 - انطون ممدوح فكرى حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14946   قيدت فى   21-01-2016 برقم ايداع    

121 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

24 - مصطفى سعيد على ريشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15377   قيدت فى   04-09-2016 برقم ايداع    

1433 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

25 - أبو بكر سلطان على عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15592   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

26 - إدريس مسعود عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12154   قيدت فى   05-07-2011 برقم 

ايداع    767 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

27 - صابر عبدالمعطى عوض سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16108   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    1577 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

28 - محمود السيد عوض احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6680   قيدت فى   05-04-1997 برقم ايداع    

134 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

29 - محمود مصطفى كمال عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10943   قيدت فى   11-03-2009 برقم ايداع    

246 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

30 - ابراهيم عدلن عبدالمالك زعلوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12384   قيدت فى   30-10-2011 برقم 

ايداع    1191 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

31 - انور عرفات انور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15883   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

32 - محمود رشاد محمود مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16347   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

2314 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

33 - محمد رمضان محمد عبد الكريم بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10387   قيدت فى   2007-09-09 

برقم ايداع    725 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

34 - عبد ا مفتاح عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12444   قيدت فى   20-12-2011 برقم 

ايداع    1311 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

35 - نادر نبيل راشد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12891   قيدت فى   16-07-2012 برقم ايداع    942 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

36 - مختار سليمان رحومة علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15790   قيدت فى   30-03-2017 برقم 

ايداع    637 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

37 - محمد شاهين شوبكى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16453   قيدت فى   15-02-2018 برقم 

ايداع    333 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

38 - عبد المالك احمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6984   قيدت فى   22-12-1997 برقم ايداع    

715 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-21

Page 27 of 31 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

39 - احمد عبدالمنعم رمضان الموجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11483   قيدت فى   12-04-2010 برقم 

ايداع    436 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

40 - ياسر محمد محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12196   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

833 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

41 - مطير عبد السلم عبد الكريم عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14608   قيدت فى   

16-06-2015 برقم ايداع    908 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-15

42 - حسن احمد حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9974   قيدت فى   05-06-2006 برقم ايداع    464 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

43 - محمد جمعه محمد كويله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11538   قيدت فى   10-05-2010 برقم ايداع    

579 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

44 - عبد القادر محمد جابر بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12084   قيدت فى   12-06-2011 برقم ايداع    

632 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

45 - احمد عبدالنعيم الجمل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12721   قيدت فى   22-04-2012 برقم ايداع    

558 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

46 - *أحمد سلمة يونس جاب ا*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12976   قيدت فى   18-09-2012 برقم 

ايداع    1120 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

47 - محمد جمعة على عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16478   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

48 - عبدالنبى سلومه بعيص عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16515   قيدت فى   12-03-2018 برقم 

ايداع    518 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

49 - احمد راشد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8066   قيدت فى   29-07-2000 برقم ايداع    469 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

50 - جمعة رحومة عيسى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12730   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

583 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

51 - أحمد السنوسي محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13199   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    

122 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

52 - هارون إسماعيل حمزة سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13272   قيدت فى   07-03-2013 برقم ايداع    

290 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

53 - خميس مؤمن عبدالزين جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15866   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    827 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

54 - هشام احمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6976   قيدت فى   16-12-1997 برقم ايداع    705 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

55 - جمعه سلومه عيسي حرباوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10545   قيدت فى   24-02-2008 برقم ايداع    

152 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

56 - مشحوت عبدالبارى عبدالكريم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12113   قيدت فى   2011-06-21 

برقم ايداع    682 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

57 - مشحوت عبدالبارى عبدالكريم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12113   قيدت فى   2017-12-14 

برقم ايداع    2236 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

58 - * هشـام نبيل زكـى محمد *:::  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12542   قيدت فى   12-02-2013 برقم 

ايداع    167 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11
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59 - صالح فرج حتيته فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12665   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

438 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

60 - مصادف فرج هارون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14605   قيدت فى   15-06-2015 برقم ايداع    

902 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

61 - فرج على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7572   قيدت فى   15-03-1999 برقم ايداع    173 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

62 - ال دخيل للمقاولت العامه والعقارات ) موسى دخيل عمر على (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13234   

قيدت فى   20-02-2013 برقم ايداع    207 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-19

63 - نصر ابوزيد مراجع ياسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15216   قيدت فى   29-05-2016 برقم ايداع    

894 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

64 - سعد عبيد عبد العزيز عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15429   قيدت فى   18-10-2016 برقم ايداع    

1613 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

65 - شريف محمد محمود بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15778   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

650 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

66 - فايز إسرافيل حسين بريش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15978   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

1135 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

67 - مفتاح قوية رحيل عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16409   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

68 - احمد مجدى السيد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13181   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    

81 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

69 - إبراهيم مراجع مهدى شطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14900   قيدت فى   27-12-2015 برقم ايداع    

1658 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

70 - رزق محمد رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4578   قيدت فى   20-08-2017 برقم ايداع    1537 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

71 - السعيد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5717   قيدت فى   12-02-1992 برقم ايداع    33 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

72 - فرج على عمر قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10258   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    354 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

73 - *سليمان فضل عبدالرحيم سليمان جبريل*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11804   قيدت فى   

04-01-2011 برقم ايداع    22 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-03

74 - حسن عبدالعزيز حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16388   قيدت فى   18-01-2018 برقم ايداع    

125 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

75 - هند عبدالحكيم رمضان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16524   قيدت فى   14-03-2018 برقم ايداع    

540 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

76 - وفاء رضا حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13127   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

1492 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

77 - سالم سند هنداوى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15835   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

754 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11
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78 - ايهاب عبدالهادى عزب حسن )صيدلية د. إيهاب(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10265   قيدت فى   

30-04-2007 برقم ايداع    365 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-29

79 - سامى صبحى مصيبع ابو زريبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10331   قيدت فى   28-06-2007 برقم 

ايداع    524 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

80 - مدنى للمقاولت العمومية وتوريداتها "سليمان مدنى محمد مدنى"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15333   

قيدت فى   03-08-2016 برقم ايداع    1251 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-02

81 - فضيل مراجع علي مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9580   قيدت فى   12-02-2005 برقم ايداع    

117 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-11

82 - فضيل مراجع على مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9580   قيدت فى   29-08-2016 برقم ايداع    

1409 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

83 - طيب مراجع على مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13138   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

1520 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

84 - احمد السيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13247   قيدت فى   26-02-2013 برقم ايداع    

228 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

85 - *أبوبكر عثمان بدر نوح*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13853   قيدت فى   01-04-2014 برقم ايداع    

367 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

86 - على زيدان جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15307   قيدت فى   20-07-2016 برقم ايداع    

1164 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

87 - محمد عبدالرازق محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16006   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

1189 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

88 - مصطفى السيد أبو دوح أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16162   قيدت فى   08-10-2017 برقم ايداع    

1755 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

89 - مصطفى مطاوع خليفة حفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16529   قيدت فى   15-03-2018 برقم ايداع    

552 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-14

90 - جمال فرج عبدالجليل سنوسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13657   قيدت فى   04-12-2013 برقم 

ايداع    1237 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-03

91 - باسط مفتاح عبدالقادر موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16491   قيدت فى   05-03-2018 برقم ايداع    

462 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04
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تجديد شركات

1 - رضا صالح محمد فرج وشريكه احمد صالح محمد فرج   شركة سبق قيدها برقم :   6332  قيدت فى  

20-12-1995 برقم ايداع   501 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

2 - شركة صادكو للتجاره والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10270  قيدت فى  03-05-2007 برقم 

ايداع   381 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00

ص

3 - شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ش.ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10540  قيدت فى  

19-02-2008 برقم ايداع   139 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2028  12:00:00ص

4 - السنوسي لتجارة العلف "عبدالرازق عبدالوهاب عبدالقوى سنوسى وشركاة"   شركة سبق قيدها برقم :   

16225  قيدت فى  02-11-2017 برقم ايداع   1938 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

5 - حازم سالم  جمال سالم وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   12640  قيدت فى  22-03-2012 برقم ايداع   

382 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

6 - شركة سيوة سولت للستيراد والتصدير وإنتاج الملح "يوسف منصور بكرين وشركاة"   شركة سبق قيدها برقم 

:   13173  قيدت فى  15-01-2013 برقم ايداع   64 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

7 - محمد ابراهيم عبدا حماد وشريكه معتز ابراهيم عبدا حماد   شركة سبق قيدها برقم :   13205  قيدت فى  

05-02-2013 برقم ايداع   134 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

8 - عياد وجمعه للمقاولت والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   12221  قيدت فى  27-07-2011 برقم 

ايداع   879 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00

ص

9 - شركة إسلم حسن عبد الرازق وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   15794  قيدت فى  30-03-2017 برقم 

ايداع   651 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  12:00:00

ص

10 - شركة الفردى للمقاولت والتوريدات العموميه عبدالعاطى ناصف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

10402  قيدت فى  18-09-2007 برقم ايداع   749 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  17/09/2027  12:00:00ص
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