
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب القصر المميز شهرفبراير سنة 2023

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

Page 1 of 54 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

قيود أفراد

1 - احمد عبدالنبي جمعه محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1117 

ورقم قيد 36100    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القصر الشغب     بملك/ عبدالنبي 

جمعه محمود

2 - محمد احمد صديق عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1122 

ورقم قيد 36101    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر شارع الجسر - الرزيقات بحرى   بملك / احمد صديق عبد القادر محمد

3 - حنان فتح ا امين ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1127 

ورقم قيد 36102    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع مصطفي كامل   بملك/ محمد احمد 

حساني

4 - احمد محمود احمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1131 ورقم 

قيد 36103    محل رئيسى  عن بيع بقالة ومواد غذائية, بجهة محافظة القصر البغدادي   بملك/ محمود احمد 

ايوب جاد

5 - محمود محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1132 ورقم 

قيد 36104    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر البغدادى بملك / سيد محمد سالمان محمد

6 - فاطمه سيد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1141 ورقم 

قيد 36105    محل رئيسى  عن بيع عصير قصب و مرطبات, بجهة محافظة القصر شارع امتداد شارع احمد 

عرابى   بملك / عثمان سعيد محمد عثمان

7 - ايوب الفي سمعان بقطر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1143 ورقم 

قيد 36106    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه واكسسوار محمول, بجهة محافظة القصر الضبعيه     بملك/ 

صالح كمال نور علي

8 - محمد السيد عبدالعزيز علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1144 

ورقم قيد 36107    محل رئيسى  عن مكتبه وبيع تكسسوار محمول, بجهة محافظة القصر شارع السفلت 

اصفون المطاعنة   بملك/ ابوعوف فهمي محمد جبريل

9 - احمد نصرالدين محمد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1147 

ورقم قيد 36108    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة ومزادات وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابي بملك/ عبده عبدالستار البدري

10 - احمد محمد عبدالعزيز الصادق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1159 ورقم قيد 36109    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ماعدا الجانب, بجهة محافظة القصر شارع العمده 

النادي ارمنت الحيط   بملك/ محمود محمد عبدالعزيز الصادق

11 - احمد عبدالدايم ابوعلمه حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1163 ورقم قيد 36111    محل رئيسى  عن مكتب استصلح اراضى واستثمار زراعى وتربية دواجن ونحل, 

بجهة محافظة القصر شارع وليد متفرع من شارع التليفزيون     ملك/ سوميه بركات على

12 - سيد حسين حران احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1173 ورقم 

قيد 36112    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر القرية النموذجية   بملك / منى حسين حران
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13 - حسن احمد محمود نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1192 

ورقم قيد 36113    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع الثار ارمنت الحيط  بملك/ بقطر 

كجوجى تادرس

14 - شباط ابوسته احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1193 

ورقم قيد 36116    محل رئيسى  عن بيع عطارة وخردوات, بجهة محافظة القصر الشارع العمومي مصطفي 

كامل   بملك/ قناوي سيد احمد الطيري

15 - سيده سيد عوض ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1205 

ورقم قيد 36117    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر بجوار مجلس المدينة الطود   بملك/ 

نجاح محمد علي محمد

16 - مؤمن شوقى يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1207 

ورقم قيد 36118    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع مطحن التحاد       ملك/ اسامه 

شوقى يوسف

17 - سلطان حسين سلطان حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1211 

ورقم قيد 36119    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية والتوريدات عدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر شارع الفيروز من شارع البهنساوى    ملك/ محمود عبده رضا

18 - شعبان محمد الصغير احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1213 ورقم قيد 36120    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر شرق السكه الحديد - 

المساويه    بملك/ الدسوقي ابراهيم احمد علي

19 - سامى شفيق ابراهيم اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1219 ورقم قيد 36121    محل رئيسى  عن ورشة تقطيع اخشاب, بجهة محافظة القصر الكوم الشرقى - 

الكيمان     ملك/ رفله فاخورى اسطفانوس

20 - مصطفى عبدا السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1221 ورقم قيد 36122    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر كومير  بملك/ عبد 

المنطلب السيد مصطفى

21 - ايمن محمد عبدا جلل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1226 

ورقم قيد 36123    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة القصر الساحة الرضوانية 

البغدادي   بملك/ محمد عبدا جلل محمد

22 - حجاج ابوالوفا محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1232 

ورقم قيد 36124    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابي    بملك/ 

عبدالنبي ابوالوفا محمود

23 - امل جمال سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1237 ورقم 

قيد 36125    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر شارع المركز الطبي - ارمنت الحيط     

بملك/ عبدالرحمن احمد علي مكي

24 - سمر زكريا محمد حنفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1240 

ورقم قيد 36126    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة القصر العقار رقم 1 شارع قصر 

الثقافة - العوامية     ملك/ زكريا محمد حنفى
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25 - وليد محمد حسين عرابى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1287 

ورقم قيد 36129    محل رئيسى  عن صيدلية عامة, بجهة محافظة القصر الحبيل الكرشاب  بملك/ علء شوقى 

محمود سباق

26 - عمر محمد السيد حسين مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1291 ورقم قيد 36130    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور ورده, بجهة محافظة القصر جزيرة راجح     

بملك/ حسين عمر محمد السيد

27 - رقيه احمد عبد المجيد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1296 ورقم قيد 36131    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور وردة, بجهة محافظة القصر ساحل القرايا  

بملك/ احمد سيد طه على

28 - احمد المير محمد ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1309 

ورقم قيد 36133    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور وردة, بجهة محافظة القصر الحميدات شرق  بملك/ 

سيده عبدالعال عبدالسيد

29 - حماده سيد حلمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1313 ورقم 

قيد 36134    محل رئيسى  عن مركز خدمة تغيير زيوت سيارات, بجهة محافظة القصر ترعة السواحل  

الضبعية  بملك/ حسين النوبى حسن احمد

30 - سحر عبد الديم احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1316 

ورقم قيد 36135    محل رئيسى  عن بيع و توزيع مجمدات و مواد غذائية, بجهة محافظة القصر شارع الشيخ 

على - نجع الوحدة   بملك / سيد جلل احمد احمد

31 - احمد محمد محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1333 

ورقم قيد 36136    محل رئيسى  عن بيع عطارة و غلل, بجهة محافظة القصر شارع امتداد البوتاجاز شرق 

السكة    بملك / احمد همام حسانى خليل

32 - محمود رمضان هريدى بكير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1351 

ورقم قيد 36137    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الشارع الرئيسى - القالتة   بملك / نعيمه 

الدسوقى محمود

33 - احمد عطيه محمود خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1356 

ورقم قيد 36138    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر نجع العقربي العشي   بملك/ جمعه 

عطيه محمود خليل

34 - محمود خليل احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1358 ورقم 

قيد 36139    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر شارع مصطفي كامل البياضية  بملك/ خيريه 

سلمان احمد سالمان

35 - محمد خميس عبدالباقي ذكي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1359 ورقم قيد 36140    محل رئيسى  عن مطعم بيع وجبات سريعه, بجهة محافظة القصر القرنه الجديده       

بملك/ ابراهيم خميس عبدالباقي

36 - علي النجار النوبي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1367 

ورقم قيد 36141    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر نجع العزبة البعيرات   بملك/ فراج احمد 

اسماعيل
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37 - محمد محمود محمد مهدى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1370 

ورقم قيد 36142    محل رئيسى  عن بيع المواد الغذائية بالجملة, بجهة محافظة القصر ارمنت الوبورات بجوار 

المحكمة القديمة   بملك/ هدي السيد محمد احمد

38 - ابوالعل سيد محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1375 

ورقم قيد 36143    محل رئيسى  عن بيع السجاد والموكيت, بجهة محافظة القصر ش اوزوريس بجوار مدرسة 

الصنايع  بملك/ سيد محمد متولى

39 - نادر ابراهيم بقطر صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1377 

ورقم قيد 36144    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الرياينة الغربي قمول   بملك/ سامي 

النوبي عيد

40 - احلم محمد محمود حفنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1380 

ورقم قيد 36145    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع وانتاج البان, بجهة محافظة القصر الرزيقات قبلي   

بملك/ السيد احمد الضيفي علي

41 - اسماء حسين الطاهر السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1382 

ورقم قيد 36146    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر الرزيقات قبلى       ملك/ 

محمد حسين امين على

42 - احمد نبيل السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1390 ورقم 

قيد 36147    محل رئيسى  عن بيع مأكولت جاهزة, بجهة محافظة القصر شارع احمد عرابى - ميدان صلح 

الدين     ملك/ محمد حباشى العادلى عبدالرحيم

43 - عبدا محمد قناوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1396 

ورقم قيد 36148    محل رئيسى  عن بيع بقالة ودقيق, بجهة محافظة القصر العضايمه      ملك/ سلوى احمد 

محمد عبدا

44 - محمد يوسف محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1400 

ورقم قيد 36149    محل رئيسى  عن ورشة لحام معادن, بجهة محافظة القصر ساحل الجرف ارمنت الوبورات   

بملك/ احمد عبدالرحيم علي الصادق

45 - عبدالرحمن محمد الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1403 

ورقم قيد 36150    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر شارع المستشفى الدولى 

فرن البلدى الفيروز بملك/ الطاهر محمد الطاهر محمد

46 - وليد عبد الحميد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1404 

ورقم قيد 36151    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القصر نجع بدران - الكرنك 

الجديدة   بملك / عبد الرحمن احمد محمد

47 - عدلى محمد امام احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1405 ورقم 

قيد 36152    محل رئيسى  عن مقهى شعبي, بجهة محافظة القصر نجع سالم مكى المدامود   بملك/ محمد امام 

احمد حسن

48 - محمد ايمن فؤاد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1411 ورقم 

قيد 36153    محل رئيسى  عن مطعم اسماك شعبى, بجهة محافظة القصر شارع سوق مدرسة الصنايع  بملك / 

ورثة المرحوم  محمد نوبى محمد
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49 - سلمى احمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1413 ورقم 

قيد 36154    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر البغدادى  بملك/ سيد محمود حسن عبدالعال

50 - محمود عباس نصرالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1417 ورقم قيد 36155    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر سطيح الكيمان   

بملك/ عباس نصر الدين محمد

51 - فريد ابراهيم خضري عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1419 

ورقم قيد 36156    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار حريمي, بجهة محافظة القصر شارع عبدالحميد العمده     

بملك/ منار محمد حمدي

52 - هانى محمود الضوى عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1424 ورقم قيد 36157    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة القصر حاجر القالتة   بملك/ محمد 

احمد حسانين

53 - ايمان عباس محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1426 

ورقم قيد 36158    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر نجع الروازق القرايا  بملك/ 

الحسن محمد البدري عيد الشافعى

54 - نور محمد نور عبدالنور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1429 

ورقم قيد 36159    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور ورده, بجهة محافظة القصر بجوار المسجد الكبير - 

نجع الكلبية - النمسا     ملك/ فوزية محمد نور عبدالنور

55 - كريم محمد رمضان حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1430 

ورقم قيد 36160    محل رئيسى  عن بيع اعلف ورده, بجهة محافظة القصر شارع الخور   بملك / محمد 

رمضان حسن السيد

56 - مادونا رومانى رمزى عجايبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1433 ورقم قيد 36161    محل رئيسى  عن صيدلية عامة, بجهة محافظة القصر حوض الساحل 3 قديم 26 

حديث امتداد ش التلفزيون  بملك/ علي احمد علي بخيت

57 - محمد عبدالرحيم محمد على عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1448 ورقم قيد 36163    محل رئيسى  عن بيع اللحوم المجمده والدواجن, بجهة محافظة القصر شارع 

احمد عرابي  بملك/ حسن عبيد شحات مهران

58 - اميره عبدالستار محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1449 ورقم قيد 36164    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر شارع حارة نجيب من شارع 

سيدي محمود    بملك/ نعيمه محمد حنفي

59 - احمد عدلى التهامى جاد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1452 

ورقم قيد 36165    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة القصر الشارع الرئيسى - القالتة   بملك / 

احمد يوسف جاد محمد احمد

60 - رومانى سيحه جورجى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1453 ورقم قيد 36166    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر شارع السعودية     ملك/ مريم بدير اسكندر
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61 - محمود فراج راضي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1459 

ورقم قيد 36167    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر العضايمه     بملك/ 

فراج راضي ابراهيم

62 - زكريا القس عازر مترى عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1462 ورقم قيد 36168    محل رئيسى  عن بيع وتعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القصر ارمنت 

الحيط    ملك/ يوسف القمص عازر مترى

63 - خيرى احمد على عيسى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1468 

ورقم قيد 36169    محل رئيسى  عن بيع مرطبات, بجهة محافظة القصر شارع الشونه - العديسات قبلى     

ملك/ اموره حسن عبدالقادر

64 - طه محمد حسين امين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1474 ورقم 

قيد 36170    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر الحلية  بملك/ خالد محمد 

عبدا احمد

65 - رشا وهسان حسن جادالمولي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1494 

ورقم قيد 36171    محل رئيسى  عن بيع مفروشات وستائر, بجهة محافظة القصر ارمنت الوبورات شارع منير 

واصف   بملك/ يوسف عبدالرازق محمد علي

66 - شريفه حسين متولي محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1499 

ورقم قيد 36172    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الجوايده   بملك/ ثريا محمد محمود جوده

67 - ياسمين السيد محمد نور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1501 

ورقم قيد 36173    محل رئيسى  عن بيع رده واعلف وقشور, بجهة محافظة القصر المكسر  الكول  بملك/ 

احمد سيد طه على

68 - كريم ممدوح زكي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1507 

ورقم قيد 36174    محل رئيسى  عن بيع بقالة ومواد غذائية, بجهة محافظة القصر منشاة العماري  بملك/ احمد 

عبدالرحمن محمد ابوالحسن

69 - اميره فتح ا عبدالحكيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1508 ورقم قيد 36175    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر البغدادى    ملك/ محمد الصادق 

على عاشور

70 - ايمان محمد نجيب ابوالمجد محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1512 ورقم قيد 36176    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر الوحدة رقم 80 قطاع 

الصناعات الغزل والنسيج مجمع البغدادي   بملك/ الهيئه العامة للتنمية الصناعية

71 - هنيه بطرس خليل معوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1513 

ورقم قيد 36177    محل رئيسى  عن تطريز الملبس والمفروشات والستائر وما يماثلها, بجهة محافظة القصر 

القبلى قمول    ملك/ تفاحة محمود ابراهيم

72 - احمد شوقى عبد الفتاح عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1520 ورقم قيد 36180    محل رئيسى  عن مكتب استصلح اراضى زراعية, بجهة محافظة القصر شارع 

مديرية المن   بملك / محمد بدوى جبريل
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73 - سحر على احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1523 ورقم 

قيد 36181    محل رئيسى  عن تربية وتسمين الدواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر شارع موردة الحليلة 

- مشروع الخور - الحلة   بملك / فارس حسين عبد الجليل

74 - احمد عبدالمنعم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 65,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1525 

ورقم قيد 36182    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا سيارات وتصنيع حداده, بجهة محافظة القصر شارع قرية 

سيدي المنصور شرق السكة الحديد   بملك/ احمد علي احمد محمد

75 - عبيد سيد احمد حامد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1527 ورقم قيد 36183    محل رئيسى  عن اقامة وادارة وتشغيل المراسي النيلية, بجهة محافظة القصر النجع 

التحتانى الكرنك  بملك/ عمر ابوالفضل الطواب

76 - محمد احمد يوسف محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1531 

ورقم قيد 36184    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القصر القباوى  القرنة  بملك/ 

محمود احمد محمد

77 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1532 ورقم 

قيد 36185    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر نجع القباوى   بملك/ محمد حسان طايع

78 - هانى فاخورى عبد النور النجار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1541 ورقم قيد 36186    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر ش الفرن الدير شرق  بملك/ 

عبدالسميع احمد العمارى

79 - عبدالناصر الطيب جلل الراوي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1545 ورقم قيد 36187    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر حاجر القالتة 

الشرقي   بملك/ الطيب جلل الراوي

80 - منتصر محمد ابوبكر مدنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1547 

ورقم قيد 36188    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر العشى  مركز طيبة  بملك/ 

عبد الرازق عمر مدنى

81 - سحر فرحان عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1553 ورقم قيد 36189    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة القصر شارع قريه سيدي 

المنصوري     بملك/ محمد عبدالحليم عبدالحميد

82 - محمد فؤاد احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1554 ورقم 

قيد 36190    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر نجع محمد يوسف العشي مركز طيبة  

بملك/ ياسمين محمد عبدالحكيم

83 - برسوم سعد شوقى سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1556 

ورقم قيد 36191    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر العضايمة    بملك / على سيد احمد 

محمد احمد

84 - عماد وصفى فخرى ابادير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1563 

ورقم قيد 36192    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الحبيل   بملك / عماد فاروق بسبس 

ابراهيم
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85 - انور شاكر قديس جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1564 

ورقم قيد 36193    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر المحاميد قبلي    بملك/ بشوي انور 

شاكر

86 - مصطفي مختار عبدالمقصود محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1567 ورقم قيد 36194    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر شارع الجوايدة جسر السيالة  

بملك/ الحسينى الضوى عبدالعال

87 - فراج على حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1569 ورقم 

قيد 36195    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل برى, بجهة محافظة القصر ابوقليعى - ارمنت الحيط    ملك/ 

سعيد على حسن

88 - نصري محسن نصري امين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1571 

ورقم قيد 36196    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر نجع الخطباء     بملك/ مني 

شكري غالي عجايبي

89 - زكرى نعيم قديس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1576 

ورقم قيد 36197    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر بجوار مسجد السيدة زينب - الدير       

ملك/ نعيم قديس ميخائيل

90 - هناء عبدالفتاح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1578 

ورقم قيد 36198    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة القصر ترعة ناصر   ملك/ طلحة عبدالهادى 

رضوان

91 - عبدالكريم على احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1582 

ورقم قيد 36199    محل رئيسى  عن مطعم شعبى, بجهة محافظة القصر ش معدية الهالى  بملك/ احمد الطيب 

احمد محمود

92 - الميره طه احمد طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1584 ورقم 

قيد 36200    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع فورم الجبس والديكور, بجهة محافظة القصر شارع الشيخ 

ابوعوف - اصفون    بملك/ السيد بدوي احمد

93 - عبد ا عبد الفتاح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1586 ورقم قيد 36201    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر الحلة شرق   بملك / 

عاطف عيد جاد المولى ابراهيم

94 - سامح داود اسكندر تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1588 ورقم قيد 36202    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر شارع شاهر روحه - الضبعيه     

بملك/ داود اسكندر تاوضروس

95 - محمود عادلى حسين عزاز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1595 

ورقم قيد 36203    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر شارع النزهة    ملك/ 

بيشوى مريد كامل

96 - الطيب الطاهر محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1601 

ورقم قيد 36204    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القصر ارمنت الوبورات حوض فهمى 14 

امام بنك الهلى  بملك/ شرف الدين عبد الرازق حسين
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97 - منى كمال علم عبدالمنطلب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1602 

ورقم قيد 36205    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة القصر شارع الكباش الجديد - الكرنك 

القديم     ملك/ مصطفى كامل احمد

98 - عبدا حمودى عباس سليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1607 

ورقم قيد 36206    محل رئيسى  عن مطعم شعبى, بجهة محافظة القصر المحل التجاري رقم 7 بمنطقة خدمات 

الحى السكنى الثالث   بملك/ جهاز مدينة طيبة

99 - اشرف احمد على ودنان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1609 

ورقم قيد 36207    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر شارع حافظ  بملك/ خالد احمد على

100 - على بدوى عبد الهادى بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1613 ورقم قيد 36208    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القصر عزبه غزالى  امام مكتبة 

النجار بملك/ محمد بدوى عبد الهادى بدوى

101 - زينب حسن نادى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1614 

ورقم قيد 36209    محل رئيسى  عن بيع ملبس ومنسوجات, بجهة محافظة القصر شارع البحر - بجوار بنك 

السكندرية      ملك/ بهاء الدين عبدالفتاح محمد

102 - روماني كمال بباوي جرجس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1628 ورقم قيد 36210    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة القصر الزنيقة اصفون  بملك/ 

محمد علي احمد محمد

103 - ابراهيم فتحي حليم عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1630 ورقم قيد 36211    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة القصر العضايمة   بملك/ فتحي حليم 

عبدالسيد

104 - عمار حساني محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 48,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1633 

ورقم قيد 36212    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع للبان, بجهة محافظة القصر البغدادي  بملك/ ليله 

الطاهر احمد

105 - هناء عبدالفتاح حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1643 ورقم قيد 36213    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور, بجهة محافظة القصر شارع الخطبة ارمنت 

الحيط  بملك/ عبدالباسط محمد العادلى

106 - عادل جبريل عبدا موسي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1646 

ورقم قيد 36214    محل رئيسى  عن مكتب مزادات عموميه, بجهة محافظة القصر الغرز - كوبري المشروع      

بملك/ علء جبريل عبدا

107 - سعاد محمد الحفنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1657 

ورقم قيد 36215    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث واخشاب, بجهة محافظة القصر الغريرة  بملك / 

ممدوح ليثى ابراهيم على

108 - احمد محمد قناوي سلمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1663 

ورقم قيد 36216    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عامة ومزادات عامة, بجهة محافظة 

القصر خلف الضرائب والتامينات  بملك/ خالد حسين عبدالمجيد
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109 - اسلم محمود احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1669 

ورقم قيد 36217    محل رئيسى  عن بيع عصير, بجهة محافظة القصر شارع طراد النيل القرايا   بملك/ محمد 

عبدالمنعم طه

110 - وفاء على محمد الحفنى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1679 

ورقم قيد 36219    محل رئيسى  عن بيع ادوات واجهزة كهربائية, بجهة محافظة القصر شارع الطيب   بملك / 

على محمد الحفنى عبد ا

111 - شروق محمد عبدوا الحداد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1680 

ورقم قيد 36220    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر شارع الحريه    بملك/ احمد 

ابراهيم محمد احمد

112 - مؤمن عبدالفتاح محمد الطيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1684 ورقم قيد 36221    محل رئيسى  عن مطعم شعبي, بجهة محافظة القصر العقار رقم 172 شارع الروضة 

المتفرع من شارع المدينة المنورة بملك/ ابوالحجاج صديق مصطفي

113 - احمد عوض عبدالغنى عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1685 ورقم قيد 36222    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القصر نجع الطويل - الكرنك الجديدة    

ملك/ عوض عبدالغنى عبدالراضى

114 - محمد سعدي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1688 

ورقم قيد 36223    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القصر نجع جاد الكريم - المدامود    

بملك/ سعدي محمد ابراهيم

115 - ناجى حجاج مدنى حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1696 

ورقم قيد 36224    محل رئيسى  عن مكتب ادارة وتشغيل مراكب نهرية )دهبية(, بجهة محافظة القصر مرسى 

الرملة البعيرات   بملك/ سعيد ابوالوفا حسين

116 - حسين يوسف الشايب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1702 ورقم قيد 36225    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القصر شارع التكوين 

المهنى من شارع المدينة المنورة   بملك/ السنجق النوبى محمود

117 - مصطفى عبد الموجود احمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1704 ورقم قيد 36226    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر شارع جدة متفرع من شارع 

التليفزيون  بملك/ اسمه محمد ابراهيم بدرى

118 - محمود مصطفى عبد الغنى سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1705 ورقم قيد 36227    محل رئيسى  عن مكتب مزادات, بجهة محافظة القصر الزينية قبلى - شارع احمد 

عرابى     بملك / ابراهيم قناوى فوزى عطا

119 - هدى عطيفى حلمى درياس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1712 

ورقم قيد 36228    محل رئيسى  عن بيع عطارة وخردوات, بجهة محافظة القصر شارع المام ابوحنيفه  شرق 

السكة الحديد بملك/ مجلع سمعان مجلع بطرس

120 - حسين خليل زكير عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1726 

ورقم قيد 36230    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة القصر نجع جاد الكريم المدامود   

بملك/ محمد سعدي محمد ابراهيم
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121 - علي محمد بسطاوي العبادي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1751 ورقم قيد 36231    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القصر العديسات بحري    

بملك/ محمود علي محمد بسطاوي

122 - محمد عطيت ا ابراهيم ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1761 ورقم قيد 36232    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور وردة, بجهة محافظة القصر الحميدات شرق  

بملك/ محمود ابراهيم ابوالمجد

123 - رؤي عبدالرحمن حسين هميمى )القاصر بولية والدها ( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 1766 ورقم قيد 36233    محل رئيسى  عن بيع خامات حلوانى, بجهة محافظة 

القصر حارة النخيلى ش احمد عرابى  بملك/يسرى حسن احمد

124 - علء محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1786 

ورقم قيد 36236    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر الرزيقات قبلي  بملك/ محمد احمد محمد بغدادي

125 - محمود فريد ابراهيم رزق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1804 

ورقم قيد 36237    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر العمير  الكرنك الجديدة  بملك/ 

عبدالمجيد محمد احمد جلمع

126 - حنان فتحي محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1808 

ورقم قيد 36238    محل رئيسى  عن بيع طرح واكسسوار حريمي, بجهة محافظة القصر بجوار الوحده المحليه 

- القبلي قمول     بملك/ علء الدين عبدالهادي محمد

127 - فرحانة عامر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1815 

ورقم قيد 36239    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور, بجهة محافظة القصر شارع متفرع من شارع احمد 

عرابي  بملك/ ورثة خليل محمود خليل

128 - سهيلة عطيت ا ابراهيم ابوالمجد القاصرة بولية والدها تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 1817 ورقم قيد 36240    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور وردة, بجهة محافظة 

القصر الحميدات شرق    ملك/ نورا عبدالعال عبدالسيد احمد

129 - روضينا عطيت ا ابراهيم ابوالمجد )القاصر بولية والده( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 1818 ورقم قيد 36241    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور وردة, بجهة محافظة 

القصر الحميدات شرق  بملك/ محمود ابراهيم ابوالمجد

130 - ابوبكر محمد حسان احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1820 

ورقم قيد 36242    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر نجع الطارف   بملك/ الطيب احمد محمود 

حسن

131 - شروق غريب عبدالباسط الراوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1825 ورقم قيد 36243    محل رئيسى  عن بيع ملبس ماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القصر نجع 

التحتاني الكرنك القديم  بملك/ ماجده حسين الراوي

132 - حسين محمد ابو الحسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1826 ورقم قيد 36244    محل رئيسى  عن بيع مفروشات وستائر, بجهة محافظة القصر ش يوسف حسن  

بملك/ سيد محمد ابو الحسن احمد
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133 - ابانوب ايليه منسى اسحاق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1830 

ورقم قيد 36245    محل رئيسى  عن تربية دواجن لبيع الدواجن, بجهة محافظة القصر كومير  بملك/ رمضان 

خليفه احمد قناوى

134 - امل محمد يوسف عبد النبى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1835 ورقم قيد 36246    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر نجع الجالس الكرنك الجديده  بملك/ 

شوقى يوسف عبد النبى

135 - ناصر رمضان علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1842 

ورقم قيد 36247    محل رئيسى  عن ورشه لحام كاوتش, بجهة محافظة القصر حاجر كومير     بملك/ خميس 

عبدالرضي علي

136 - هناء عمر محمود حمدان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1852 

ورقم قيد 36248    محل رئيسى  عن بيع موبايل وشاشات  ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر شارع المدرسة - الديمقراط   بملك / احمد محمد اسماعيل محمد

137 - عبد الستار عبد القوى احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1876 ورقم قيد 36249    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الزينية بحرى   بملك / عبد القوى 

احمد محمود

138 - محمد رمضان حسانى خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1880 ورقم قيد 36250    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر الشارع الرئيسى القالتة   بملك/ محمد احمد فكرى يوسف

139 - ام كلثوم حندقها الحفنى الدناوى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1886 ورقم قيد 36251    محل رئيسى  عن بيع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة القصر جزيرة 

البعيرات     ملك/ محاسن احمد عبدالرسول عبدالكريم

140 - خديجة ابودوح احمد على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1887 

ورقم قيد 36252    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور ورده, بجهة محافظة القصر الغريرة  بملك/ احمد رجب 

عباس

141 - يحيي رضوان عبدالرازق رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1890 ورقم قيد 36253    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة القصر شارع السطبل  بملك/ ايمان 

طه محمد طلب

142 - محمد العزب احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1894 

ورقم قيد 36254    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر السيول الرواجح الجديده   بملك/ فاطمه 

العزب احمد حسن

143 - محمد محمد حسين مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1900 ورقم قيد 36255    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر عزبة باسيلى البعيرات   بملك/ 

محمود جمعه محمدين يوسف

144 - عبدالستار محمد ابراهيم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 1902 ورقم قيد 36256    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور, بجهة محافظة القصر الغريرة   بملك/ 

محمود النوبي الحفني
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145 - عزه محمد عبد الحميد عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1910 ورقم قيد 36257    محل رئيسى  عن بيع اكياس بلستيك, بجهة محافظة القصر بجوار السيده زينب - 

شارع احمد عرابى  بملك / هوارى البدرى عبد الرحيم

146 - محمد حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1914 

ورقم قيد 36259    محل رئيسى  عن تأجير سيارات, بجهة محافظة القصر القرايا   بملك / حسن احمد محمد

147 - احمد محمود عيسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1917 

ورقم قيد 36260    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة القصر شارع السوق شارع سيدي محمود  بملك/ 

محمد حجاج امين

148 - اسامه حامد عبد المنعم الجيزاوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1923 ورقم قيد 36261    محل رئيسى  عن بيع البضائع المستعملة بالتجزئة, بجهة محافظة القصر شارع محو 

المية   بملك / محمود على عطيه

149 - محمد حسين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1925 

ورقم قيد 36262    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع العزبه - البعيرات     

بملك/ احمد محمود احمد محمود

150 - حجاج السيد اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1926 ورقم قيد 36263    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر المحاميد قبلى   بملك / ويصى 

مرزوق عبد الملك

151 - احمد مصطفي علي الدكروني تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1930 ورقم قيد 36264    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة القصر نجع العزبه - 

البعيرات    بملك/ احلم مصطفي علي الدكروني

152 - ايمان احمد جادالمولى خليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1932 ورقم قيد 36265    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر نجع الطويل الكرنك الجديدة  

بملك/ احمد محمود محمد

153 - جورج نصرى موريس سفين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1937 ورقم قيد 36267    محل رئيسى  عن الستيراد عدا السلع الواردة فى مجموعة رقم 19 والفقرة رقم 14 

فى المجموعة رقم2 والفقرة رقم 15 فى المجموعة رقم 3 والفقرة رقم 17 فى المجموعة رقم 4 والفقرة رقم 36 

و38 فى المجموعة رقم 6 وتصدير جميع منتجات جمهورية مصر العربية المصرح بها قانونا, بجهة محافظة 

القصر شارع طراد النيل  الضبعية  بملك/ نصرى موريس سفين

154 - عائشه عبدالفتاح عبدالرحيم عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 1938 ورقم قيد 36268    محل رئيسى  عن مغسلة تغيير زيوت وتشحيم سيارات, بجهة محافظة القصر 

الكيمان    ملك/ احمد الضوى الشحات على

155 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1951 

ورقم قيد 36269    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة القصر الرياينه  - الغربي قمول   

بملك/ احمد محمد احمد موسي

156 - ايلين طه جبريل طه احمد قاصر بولية والدها تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 1953 ورقم قيد 36270    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور ورده, بجهة محافظة القصر الشيخ 

سعد    ملك/ رمضان عبدا سليمان
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157 - طارق سعيد مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1963 ورقم قيد 36271    محل رئيسى  عن مكتب ادارة وتوصيل طلبات للمنازل  ) ديلفرى (, بجهة محافظة 

القصر شارع المدرسة الفندقية - المنشية متفرع من شارع احمد عرابى  بملك / محمد ابو الحجاج ابو الفضل

158 - سهير شكرا زكي بادير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1966 

ورقم قيد 36272    محل رئيسى  عن كوافير واتيليه تاجير فساتين, بجهة محافظة القصر شارع التكوين المهني    

بملك/ عامر احمد همام

159 - محمد رمضان كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1975 

ورقم قيد 36273    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة القصر عزبة ناصر الشرقية - البغدادى      ملك/ 

رمضان كامل حسن على

160 - انجى انور لبيب جورجى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1983 

ورقم قيد 36274    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبية, بجهة محافظة القصر شارع مصطفى كامل - امام 

درسة القباط    ملك/ ورثة محمد محمود النوبى

161 - كيرلس جمال يوسف بسطا  ) القاصر بولية والده ( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 1984 ورقم قيد 36275    محل رئيسى  عن بيع ملبس وخردوات ماعدا الملبس 

العسكرية, بجهة محافظة القصر شارع فاخورى متفرع من شارع مدرسة الصنايع  بملك / ماريا يوسف بسطا و 

شنوده و رافت و مجدى ابراهيم سعد

162 - احمد اسماعيل عبدالراضى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 1990 ورقم قيد 36276    محل رئيسى  عن مقهى شعبى, بجهة محافظة القصر شارع شجرة الدر    ملك/ 

هبه مرزوق امين

163 - رضوان محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1993 

ورقم قيد 36277    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القصر الشيخ احود - الغريرة     بملك/ 

اشرف محمد احمد محمد

164 - عمرو صالح قرعاني السنوسي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2004 ورقم قيد 36278    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر ش متفرع من استراحه 

المحافظ    بملك/ صالح قرعاني السنوسي

165 - نفيسه هاشم زيدان محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2012 

ورقم قيد 36279    محل رئيسى  عن بيع وتشحيم سيارات, بجهة محافظة القصر حاجر المريس  بملك/ على 

احمد محمد على

166 - شيماء حارص مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2014 ورقم قيد 36280    محل رئيسى  عن كوافير سيدات وبيوتى سنتر, بجهة محافظة القصر شارع 

محو المية     ملك/ عبير رحمة ا ابوالوفا عبداللطيف

167 - ميخائيل رومانى سيفين جرجس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2016 ورقم قيد 36281    محل رئيسى  عن ورشة تنجيد وستائر, بجهة محافظة القصر الضبعية  نجع حسان  

بملك/ جوهر رزق الياس

168 - احمد سعد جادالرب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2026 

ورقم قيد 36282    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وتأجير سيارات ماعدا الجانب, بجهة محافظة القصر 

شارع احمد عصمت     ملك/ رجاء حجاج محمد حامد
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169 - العارف محمود الغول عبدا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2031 ورقم قيد 36283    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع خراطيم كهرباء, بجهة محافظة القصر الغريرة      

بملك/ عبدالستار عبدالرزاق مصطفي

170 - مصطفى صالح محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2036 ورقم قيد 36284    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر المعل    ملك/ 

محمود نوبى احمد سويفى

171 - محمد سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2038 

ورقم قيد 36285    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر المدامود - مركز طيبه    بملك/ زكريا عبدالحارث عطيتو

172 - طارق انور محمد عبدالوارث تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2040 ورقم قيد 36286    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت, بجهة محافظة القصر نجع ابوطربوش - المدامود - طيبه    بملك/ عماد انور محمد

173 - محمود محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2041 

ورقم قيد 36287    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة القصر الكرنك القديم  بملك/ عبدالصبور ابوالمجد 

خليل

174 - رضوان احمد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2049 

ورقم قيد 36288    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر العديسات قبلى    ملك/ فكتور سعد 

جرس

175 - امال الطاهر محمود عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2056 ورقم قيد 36289    محل رئيسى  عن مدشة اعلف, بجهة محافظة القصر الطوميه الكيمان   بملك/ فراج 

امين احمد ابراهيم

176 - كيرلس رافت توفيق اقلديوس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2062 ورقم قيد 36290    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر العديسات بحرى  بملك/ رزق 

قلين رزق مينا

177 - صفوت دولور وردى بولس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2071 ورقم قيد 36291    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات, بجهة محافظة القصر شرق السكة الحديد  بملك/ 

صفوت دولور وردى بولس

178 - عيسي ميخائيل قسيط جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2074 ورقم قيد 36292    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر المحاميد بحرى   بملك/ النوبي 

ميخائيل قسيط جاب ا

179 - مارينا زكريا عدلى سيفين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2078 

ورقم قيد 36293    محل رئيسى  عن بيع كوتش وقطع غيار دراجات, بجهة محافظة القصر شارع صلح سالم    

ملك / شاكر زكى خليل

180 - خالد حسين احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2079 

ورقم قيد 36294    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الرزيقات قبلي  بملك/ محمود 

عبدالجواد ابوالمجد
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181 - علي محمد النوبى على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2085 

ورقم قيد 36295    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر عزبة تمساح ارمنت الحيط   بملك/ 

عمر حجاج حسين

182 - محارب صليب البس الياس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2091 ورقم قيد 36296    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة القصر القالتة   بملك/ امين 

فهيم احمد علي

183 - طارق محمود النوبي عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2096 ورقم قيد 36297    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الرزيقات بحري  بملك/ محمد 

عبدالحميد احمد محمد

184 - عفاف جابر دسوقى محمود تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2101 

ورقم قيد 36298    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القصر الدير شرق بملك/ جاد محمود 

عبدا احمد

185 - احمد محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2111 ورقم 

قيد 36299    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمدة, بجهة محافظة القصر شارع السوق  ارمنت الحيط  بملك/ هاله 

العادلى محمود

186 - محمود سيد عزب علم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2113 

ورقم قيد 36300    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية ومنزلية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر ش سيد عزب السواقي  حى النزهه   بملك/ هناء احمد خير بربري

187 - احمد على احمد مدنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2114 ورقم 

قيد 36301    محل رئيسى  عن ورشة لحام كاوتش, بجهة محافظة القصر غرب كوبرى زنين  بملك/ خالد على 

مدنى

188 - ارميا اسحق فؤاد حبيب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2126 

ورقم قيد 36302    محل رئيسى  عن تصليح اجهزة كهربائية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

القصر شارع كليوباترا  بملك/ جورج طانيويس شوقي

189 - اليا موريس منتياس اقلديوس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2136 ورقم قيد 36303    محل رئيسى  عن ترزي, بجهة محافظة القصر شارع المعتصم  بملك/ محمد سعيد 

محمد محروس

190 - محمد احمد محمد احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2140 ورقم قيد 36304    محل رئيسى  عن تصنيع اكياس بلستيك, بجهة محافظة القصر نجع الطويل  بملك/ 

جمال قاسم يوسف

191 - بسمه حسين عامر حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2148 

ورقم قيد 36305    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الروافعة الشرقية شارع النجار بجوار 

جامع الفتح   بملك/ غريب عيسي احمد سالمان

192 - جوزيف جمال سعيد ابادير تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2154 

ورقم قيد 36306    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر المحاميد قبلي      بملك/ كيرلس عطا 

جرجس
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193 - هاني ميخائيل لويز جورجي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2158 ورقم قيد 36307    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر منشاه العماري     بملك/ زكريا 

نبيل الياس بقطر

194 - محمد ثروت عبد الواجد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2159 ورقم قيد 36308    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتفريغ ونقل بضائع, بجهة محافظة القصر نجع دياب 

منشاه العمارى  بملك/ يوسف ثروت عبدالواجد

195 - ماجده جميل كامل بولس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2163 

ورقم قيد 36309    محل رئيسى  عن مكتب اعمال وتركيبات كهربائية, بجهة محافظة القصر ش بقالة ام النور 

السواقي نجع الصياغ  بملك/ الشايب سمير اندراوس

196 - عبدالناصر احمد عبدالحليم النوبي تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2168 ورقم قيد 36310    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القصر النجوع بحري - النواصر    

بملك/ عبدالرحيم عبدالرؤف النوبي

197 - محمد احمد الصاوى على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2173 

ورقم قيد 36312    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة القصر العديسات بحرى   بملك/ احمد 

الصاوى على

198 - محمود عبد العليم ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2183 ورقم قيد 36313    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر الرزيقات بحرى   بملك / ايه 

محمد السيد حسن

199 - ايهاب مشيل شوقى لبيب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2200 

ورقم قيد 36314    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة القصر ارمنت الوبورات  ش المستشفى العام  

بملك/ عبد المنعم محمد يسن

200 - عاشور حمد ا عبيد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2203 ورقم قيد 36315    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ماعدا الجانب, بجهة محافظة القصر الشارع 

العمومى - المدامود  بملك / ابو الحجاج اسماعيل زين العابدين

201 - عبدا ابوالحجاج امين زيدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2207 ورقم قيد 36316    محل رئيسى  عن بيع بلستيك, بجهة محافظة القصر شارع مسجد الفتح - العواميه     

بملك/ عبدالحليم عبدالعاطي عبدالحليم

202 - ياسمين على عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2208 

ورقم قيد 36317    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة القصر الزنيقة اصفون  بملك/ الطاهر امين محمد الجهلن

203 - صافيناز رضوان محمود ابوالفضل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2210 ورقم قيد 36318    محل رئيسى  عن بيع اعلف وقشور وخاماتها, بجهة محافظة القصر الكرنك 

الجديد    ملك/ محمود رضوان محمود ابوالفضل

204 - محمد صابر سلطان احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2213 

ورقم قيد 36319    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات )فطير مشلتت (, بجهة محافظة القصر شارع شجرة الدر 

متفرع المدينة المنورة  بملك/ محمود حسن عرابى ابراهيم

Page 18 of 54 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

205 - امجد زاهر جرجس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2226 ورقم قيد 36320    محل رئيسى  عن ورشه دهان دوكو سيارات فرن, بجهة محافظة القصر شرق السكه 

الحديد      بملك/ اشرف سلطان الياس

206 - ميرنا ايمن شكرى كيرلس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2229 ورقم قيد 36321    محل رئيسى  عن مشغل خياطة, بجهة محافظة القصر شارع فاطمة الزهراء - خلف 

المستشفى الدولى  بملك / صفاء على نوبى احمد

207 - مصطفي جمعه عبدالراضي الراوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2235 ورقم قيد 36322    محل رئيسى  عن اصلح اجهزة كهربائية وتكيف وتبريد, بجهة محافظة القصر 

عزبه تمساح - ارمنت الحيط     بملك/ دعاء جمعه عبدالراضي الراوي

208 - محمود حمدى عبدالكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2238 ورقم قيد 36323    محل رئيسى  عن مكتبه عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه, بجهة محافظة 

القصر العشى - مركز طيبة      ملك/ حمدى عبدالكريم محمد على

209 - احمد حسين فايز خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2241 

ورقم قيد 36325    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة القصر ارمنت الحيط   

بملك / مغارف مسلوب محمد سليمان

210 - كيرلس راجى هنرى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2244 

ورقم قيد 36326    محل رئيسى  عن بيع مجوهرات, بجهة محافظة القصر شارع السوق - ارمنت الوابورات    

بملك / راجى هنرى سعيد
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فروع الفراد

1 - حسان محمد حسان عبدا  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1230 ورقم قيد   18642  محل فرعى  عن 

بيع بذور واعلف وقشور  بجهة محافظة القصر شارع الحدادين الضبعية   بملك/ احمد حسان محمد

2 - محسن شوقي علي محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1234 ورقم قيد   22983  محل فرعى  عن 

تربية مواشى لبيع اللبان  بجهة محافظة القصر شارع الزهراء  بملك/ حسان احمد سليمان

3 - بصري محمد سيد محمد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1315 ورقم قيد   36025  محل فرعى  عن 

مخزن لبيع مواد غذائية  بجهة محافظة القصر شارع الشونه - نجع بدران      ملك/ خالد عبدالفتاح على احمد

4 - صابر عبد الحميد السيد احمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1476 ورقم قيد   32090  محل فرعى  

عن مقاولت عمومية و توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت  بجهة محافظة القصر ارمنت الحيط   

بملك / احمد عبد الحميد السيد احمد

5 - سمير عبداللطيف عبدالرحيم محمد عمران  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1637 ورقم قيد   12299  

محل فرعى  عن تربية وتسمين دواجن لبيع الدواجن  بجهة محافظة القصر شارع الرزقة - النجوع بحرى - النواصر    

ملك/ قناوى امين حسن ابراهيم

6 - احمد ماهر جاد محمد  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1639 ورقم قيد   15476  محل فرعى  عن 

اعمال فراشة  بجهة محافظة القصر شارع التليفزيون  بملك/ عبدا احمد عبدا

7 - الء محمد محمود مكى  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1618 ورقم قيد   35672  محل فرعى  عن 

تصنيع ملبس وستائر ومفروشات  بجهة محافظة القصر امام الكوبري الرزيقات بحرى   بملك/ خالد عبدالدايم احمد 

على

8 - مارى فرحات جاد خليل  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   1648 ورقم قيد   22352  محل فرعى  عن 

مشغل خياطة ماعدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة القصر شارع النزهة - نجع الصياغ      ملك/نعمه وصفى 

جادالرب

9 - محمد جمال الدين فؤاد عبد ا محمد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1720 ورقم قيد   9970  محل 

فرعى  عن توريدات عمومية و مزادات و مناقصات  بجهة محافظة القصر الزينية بحرى  بملك / عبد ا فؤاد عبد ا 

محمد

10 - عبدالله سعدى محمد جادالرب  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1782 ورقم قيد   10654  محل فرعى  

عن بيع مستحضرات تجميل  بجهة محافظة القصر بجوار مكتب بريد البغدادي  بملك/ رحمه عبدالله سعدي محمد

11 - احمد رمضان فهمي رمضان  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1854 ورقم قيد   34281  محل فرعى  

عن بيع بقالة وخردوات  بجهة محافظة القصر السويقة     ملك/ رمضان فهمى رمضان سلطان

12 - حسام الدين عبدالوهاب احمد ابوالمجد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1960 ورقم قيد   19593  

محل فرعى  عن بيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة القصر شارع التليفزيون   ملك/ حسنى سليم 

حميد

13 - ايمن نوبى محمد على  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1947 ورقم قيد   31786  محل فرعى  عن 

ورشة نجارة  بجهة محافظة القصر البغدادى  بملك / فاطمه عبد ا محمد عيد

14 - محمود احمد زكى عمر  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2008 ورقم قيد   27634  محل فرعى  عن 

معرض بيع الدوات الصحية والسراميك  بجهة محافظة القصر شرق الترعة     ملك/ احمد زكى عمر على البسطاوى

15 - فتح ا محمد عثمان محمود  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2055 ورقم قيد   29905  محل فرعى  

عن ورشة نجارة  بجهة محافظة القصر الدير   ملك/ نصرالدين بسطاوى احمد

16 - كريمه عبدالصبور شاكر محمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2170 ورقم قيد   36311  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت داخلية عدا السياحية بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة القصر بندر القصر _ خلف محطة الكهرباء _ الكرنك _ بملك / فرج محمد فرج
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17 - كريمه عبدالصبور شاكر محمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2170 ورقم قيد   36311  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت داخلية عدا السياحية بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة قنا تعديل العنوان الى اولد نجم بهجوره بملك / سمير محمد فضل ا

18 - عبدالوهاب صلح عبدالوهاب صديق  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2240 ورقم قيد   36324  

محل فرعى  عن مخزن بيع مواد غذائية ومياه غازية  بجهة محافظة قنا بندر قفط_شارع الجامع العمرى_بملك/نهلة 

ابوالحسن عبدالرحمن

19 - عبدالوهاب صلح عبدالوهاب صديق  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2240 ورقم قيد   36324  

محل فرعى  عن مخزن بيع مواد غذائية ومياه غازية  بجهة محافظة القصر بندر القصر - شارع البنى الجديد - 

المنشاة العمارى - بملك / رضوان عبدالجواد محمد اسماعيل

قيود الشركات

1 - شركة احمد على احمد على وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    1436 ورقم قيد  36162    مركز عام  عن اعمال نقل وتوريدات وبيع موبيليا عدا توريد العمالة  بجهة 

محافظة القصر بجوار مستشفى الرمد - شارع احمد عرابى - بعمارة على احمد على عبدالغفار

2 - شركة الدكتور / مصطفى حفنى لبيب وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    1725 ورقم قيد  36229    مركز عام  عن تقديم الخدمات الطبية المتخصصة 

وانشاء وادارة المراكز الطبية والقوافل الطبية والتوريدات العمومية والتجارة ودخول المزادات وعمل ما يلزمها 

من التحاد مع والشركات المناظرة سواء داخل الجمهورية او خارجها وكذلك للشركة الحق فى أن تقوم بجميع 

العمليات التجارية المرتبطة والمتصلة بنشاط الشركة.  بجهة محافظة القصر المريس - الشارع العام بجوار 

مدرسة عمر بن الخطاب   ملك/ السيد جبريل محمد الصديق

3 - شركة /محمد طايع صدقى وشريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    1911 ورقم قيد  36258    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريدات عمومية - مستلزمات 

شبكات مياة الشرب والصرف الصحى من مواسير ومحابس وقطع الزهر مرن ورمادى ومواتير وطلمبات 

وخلفه عدا توريد العماله.  بجهة محافظة القصر شارع 18 العوامية    ملك/ عبدا جابر عبدا
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فروع الشركات

1 - شركه هارون احمد بكر وشريكه محمد انس   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    1775 ورقم قيد   

36235   فرعى  عن 1  توريد وتركيب انظمة التيار الخفيف 2 توريد اجهزة ومعدات كهربائيه 3 تصدير 

الجهزه الكهربائيه 4 صيانة وتركيب الجهزه الكهربائيه 5 الستشارات الهندسيه 6 المقاولت العموميه المتكامله  

بجهة محافظة قنا تعديل العنوان الى قنا الشئون امام التجنيد برج اخر ساعه ملك- احمد حمزه عباس حسن

2 - شركه هارون احمد بكر وشريكه محمد انس   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    1775 ورقم قيد   

36235   فرعى  عن 1  توريد وتركيب انظمة التيار الخفيف 2 توريد اجهزة ومعدات كهربائيه 3 تصدير 

الجهزه الكهربائيه 4 صيانة وتركيب الجهزه الكهربائيه 5 الستشارات الهندسيه 6 المقاولت العموميه المتكامله  

بجهة محافظة القصر بندر القصر - شارع محو المية متفرع من شارع التليفزيون - بملك / هارون احمد بكر 

عبدالنعيم

3 - شركة سيد محمد احمد سيد وشريكه حسان حسن محمد   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1840 

ورقم قيد   20782   فرعى  عن بيع وعرض الهدايا والمنتجات اليدوية  بجهة محافظة القصر الطارف   ملك/ 

حسان حسن على
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 محو - شطب

1 - اسامه سيد بغدادى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   12040 قيد فى 02-06-2015 برقم ايداع  1065 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - سماح محمد ناجى فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25296 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع  5174 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

3 - محمد شحات محمد النوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32385 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  9865 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

4 - زينب سيد احمد نوبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   6773 قيد فى 14-12-2006 برقم ايداع  1157 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تركت التجارة نهائيا

5 - اسامة عبدالفتاح احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   9434 قيد فى 20-10-2016 برقم ايداع  2944 

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

6 - احمد جمال حسن جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9663 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع  433 وفى 

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

7 - محمد جمال علي حسن حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   21255 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  5066 

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

8 - فوزيه سعد بشاره قرياقوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   21681 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع  5851 

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

9 - عبدالرزاق محمود احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   22766 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  521 

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

10 - عماد محمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27809 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  2494 

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

11 - محمود مصطفي حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30103 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  6480 

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

12 - محمد احمد ابوزيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   30621 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  7212 

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

13 - علي فضل ا مرغني فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33838 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  

3117 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

14 - مينا مفدى شوقى حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11764 قيد فى 06-04-2015 برقم ايداع  554 وفى 

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

15 - سعاد ابوالوفا حسن جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   14661 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع  281 

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

16 - نسمه عبدالعال مختار عبدالمنطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   16816 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع  

1719 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

17 - فاطمة محمود السعدي عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   29608 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

5716 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

18 - محمد عويس علم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33664 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  2722 

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

19 - محمد عبدالرحيم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35209 قيد فى 05-10-2022 برقم ايداع  

7148 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

20 - جمعه قناوى الطيب المسلوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6549 قيد فى 14-08-2006 برقم ايداع  757 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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21 - محمود محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8915 قيد فى 27-10-2011 برقم ايداع  933 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

22 - محمد يوسف عبدالوهاب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   10724 قيد فى 22-04-2014 برقم ايداع  

711 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

23 - جبريل امير محمد سباق  تاجر فرد سبق قيده برقم   10827 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع  5227 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

24 - عبدالكريم خطاب عبدالحاكم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18159 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع  

4824 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

25 - سحر عبدربه ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27130 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع  1143 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

26 - فاطمة عبدالراضي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28109 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع  

3119 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

27 - سلوى احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30879 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  7588 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

28 - هناء ناجي فخري ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   31659 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  8734 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

29 - حماده سيد احمد برعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22682 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع  384 وفى 

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

30 - دعاء محمد عبدالجواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23358 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع  1737 

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

31 - سريه عيسي عبيد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24684 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع  4111 

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

32 - ابراهيم الصادق احمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30179 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

6589 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

33 - حمدي احمد عبدالراضي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30582 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

7159 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

34 - ايمن عبدالحميد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31099 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  7911 

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

35 - ثروت عطا حنا حلقه  تاجر فرد سبق قيده برقم   35103 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع  6843 وفى 

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

36 - حمدى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3751 قيد فى 17-03-2002 برقم ايداع  172 وفى تاريخ  

08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

37 - محمود عبده احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31674 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  8756 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

38 - ابانوب فكري سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   34575 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع  5319 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

39 - عمار احمد محمد عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16580 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  1159 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

40 - عماد عياد حنا عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   16850 قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع  1848 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

41 - ياسر احمد محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   25708 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع  5953 وفى 
تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائياا
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42 - مني فاوي جادالرب بدري  تاجر فرد سبق قيده برقم   28802 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  4418 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

43 - عبيد احمد امين البلك  تاجر فرد سبق قيده برقم   31870 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  9037 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

44 - منى عبدالقوى احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13048 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع  376 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

45 - يونس محمد الحساني علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   21186 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع  4959 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

46 - يونس محمد الحساني علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   21186 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع  1626 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

47 - ابوالوفا ربيع ابوالفضل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   30378 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

6883 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

48 - علء حسان عمران حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30866 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  7570 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

49 - سلمى عبدا احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   32667 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  338 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

50 - الوردانى محمد محمد الوردانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9898 قيد فى 30-07-2013 برقم ايداع  913 

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

51 - هاشم احمد فارس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14342 قيد فى 15-11-2016 برقم ايداع  3220 وفى 

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

52 - عمر احمد كامل رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23465 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع  1960 

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

53 - حسين بدوي متولي سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27933 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع  2724 

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

54 - محمد جمال عبدالفتاح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   28301 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  

3533 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تــــرك الـتـجـارة نــهـــائـــيــــا

55 - بسمة عبدالعزيز حجاج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29667 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  

5811 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

56 - محمد عبدالعاطي عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13267 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع  

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

57 - صلح نوبي احمد الصالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   16917 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  2017 

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

58 - محمود زين العابدين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17751 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع  

3810 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

59 - ابانوب اسعد جادا فاخورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19995 قيد فى 02-06-2019 برقم ايداع  

2734 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

60 - على يونس على عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31644 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  8704 

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

61 - صلح عبدالشافي محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   34772 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  

5881 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

62 - رغب عصام محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35701 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع  8905 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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63 - جمعه محمد علم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21392 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع  5332 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

64 - جيهان سيد حسن النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   22873 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع  723 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

65 - صالح امام هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23328 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع  1694 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

66 - محمد على جاد النجدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24438 قيد فى 11-08-2020 برقم ايداع  3637 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

67 - نعمه محمد شحات عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25425 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع  5377 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

68 - عبدالفتاح النوبي رسلن جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   27880 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  

2636 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

69 - محمد على فتحى السمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   32048 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  9306 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

70 - عبدالدايم محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33315 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  

1863 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

71 - عبد الراضي عبد الفتاح عبد الراضي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33596 قيد فى 2022-03-29 

برقم ايداع  2568 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

72 - محمد احمد جمال عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   7344 قيد فى 20-08-2008 برقم ايداع  713 

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

73 - عبدالراضى احمد حسين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28408 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  

3755 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

74 - عبد الستار عبد القوي احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   32950 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  

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

75 - محمد عبيدا سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34446 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع  4924 وفى 

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

76 - محمود سيد عزب علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31691 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  8789 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

77 - حسناء محمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31711 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  8814 

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

78 - احمد عبدالفتاح راشد مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم   33813 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع  

3072 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

79 - صالح عبدالرحمن يوسف عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   35240 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع  

7228 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

80 - علء محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35321 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع  7443 وفى 
تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائياا

81 - محمد جمال محمد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   20443 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع  3614 

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

82 - هيبة جمعة عبده حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26106 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  592 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع

83 - زينب سيد تقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31687 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  8786 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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84 - محمد عبدالجواد عبدالحكيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31855 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

9021 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

85 - مصطفى السيد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10800 قيد فى 13-05-2014 برقم ايداع  848 
وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائياا

86 - رمضان عبدالعزيز احمد جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14049 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع  

2549 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

87 - عبدالجواد محمود ابو الوفا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20352 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع  

3427 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

88 - عبدالجواد محمود ابوالوفا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20352 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

9600 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع المودع برقم 9600 بتاريخ 

20/12/2021

89 - كيرلس فايز عبد النور مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22591 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  210 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

90 - عبدالمعز عبدالوهاب زين العابدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   29599 قيد فى 09-09-2021 برقم 

ايداع  5706 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

91 - مرفت انور ابوالفضل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   31436 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

8413 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

92 - محمد عبد المجيد رشدي عجايب  تاجر فرد سبق قيده برقم   34303 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع  

4515 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

93 - يحيي رضوان عبدالرازق رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   35785 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع  

9178 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

94 - احمد سيد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1144 قيد فى 16-02-1999 برقم ايداع  100 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

95 - حجاج السيد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5244 قيد فى 24-08-2004 برقم ايداع  674 وفى تاريخ  

22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

96 - فايزة طه احمد سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10235 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع  1514 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

97 - حجازى عبادى محمود ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25388 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  5320 

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

98 - سلوي تقي محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25872 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  6275 

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

99 - دعاء عبدالمنعم محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   28296 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  

3526 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

100 - الهام محمد مكى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31188 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  8039 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

101 - جرجس الشايب عطيه عبد الشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31975 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

9207 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

102 - مصطفى احمد ابوالوفا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   32392 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

9873 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

103 - عبدالراضي بدوي محمود عبداللهي  تاجر فرد سبق قيده برقم   4690 قيد فى 14-09-2003 برقم ايداع  

725 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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104 - عبدالقادر جاد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24159 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع  3180 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

105 - محمد موسي احمد شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   25157 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  4944 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

106 - احمد فتحي عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28414 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  

3770 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

107 - الطيب بغدادى جلل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   30834 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

7518 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

108 - محمد حسب النبي علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33907 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع  

3312 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

109 - حسانى محمد عبداللطيف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6530 قيد فى 09-08-2006 برقم ايداع  

728 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

110 - حنان عبدالقادر قاصد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   8110 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع  
1280 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائياا

111 - الحسين محمد ابوالحجاج عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11393 قيد فى 07-12-2014 برقم 

ايداع  2031 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

112 - عزة شعبان محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18051 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع  4439 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

113 - محمد مصطفي شحات رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20607 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع  

3910 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

114 - احمد امين بركة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25346 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع  5259 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

115 - حسين التهامي ابراهيم اصولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27728 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

2336 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

116 - اسحاق نسيم صهيون روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30001 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

6313 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

117 - حكمت النوبى فواز حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30295 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  6768 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

118 - نعمات النوبى السعدى كنزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30432 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

6942 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

119 - عبد الحميد محمد الطاهر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32331 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

9779 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

120 - صبرين محمد الضيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6881 قيد فى 29-04-2007 برقم ايداع  292 

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

121 - عبدالرحيم النوبى توفيق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13137 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع  

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

122 - احمد احمد بغدادى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   22148 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع  6733 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل لوفاته

123 - نفيسه محمود محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30315 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  6799 

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

124 - سيد محمد يوسف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   33470 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  2281 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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125 - عفاف ملك فكري مشرقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35907 قيد فى 02-01-2023 برقم ايداع  45 

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

126 - حسن حامد عبدالحميد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12710 قيد فى 02-12-2015 برقم ايداع  

2329 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

127 - محمد سيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13196 قيد فى 09-03-2016 برقم ايداع  733 وفى 

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

128 - آيات ناجى يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18005 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع  4339 

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

129 - محمود محمد الراوى عزالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24288 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  

3402 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

130 - زكي متولي احمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31348 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  8287 

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

131 - ابتسام عبدالسلم عبدالقادر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31757 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

8890 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

132 - مريم النوبي الدردير علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   34019 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع  3661 

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

133 - ابراهيم محمود عز الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35298 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع  

7375 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - نرمين نصري عبده مينا تاجر فرد سبق قيده برقم   15762 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع   2856 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - هبه جمال محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   30036 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع   6373 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

3 - خالد عادلي محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32946 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   872 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - جرجس وهبه قديس سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   27884 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع   2641 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

5 - علي عبدالشافي حفني احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29286 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع   5164 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - مصطفي فاروق ابوالوفا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   36128 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع   1268 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

7 - فاطمة احمد حسين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   35982 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع   431 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

8 - محمد حسام الدين حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   10773 قيد فى 06-05-2014 برقم ايداع   792 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

9 - مايكل رافت عطيه فاخوري تاجر فرد سبق قيده برقم   29074 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع   4867 

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

10 - وليد عبد الموجود حسيب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   34714 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع   

5712 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - عصام عياد خليل بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   8847 قيد فى 13-06-2011 برقم ايداع   779 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

12 - جبريل امير محمد سباق تاجر فرد سبق قيده برقم   10827 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع   898 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

13 - صلح رزق ا محارب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   26694 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع   

273 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

14 - منصور عبدالدايم على النوبي تاجر فرد سبق قيده برقم   16121 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع   

3746 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

15 - اسلم حمدى عبدالتواب امام تاجر فرد سبق قيده برقم   21373 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع   5299 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - مارك شهدى فخرى غالى تاجر فرد سبق قيده برقم   35596 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع   8411 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

17 - احمد محمد ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   29585 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   

5688 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

18 - محمد نورالدين ابراهيم جمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   18646 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع   

5825 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

19 - عيد عبدالحارث عطيتو عطيتو نور تاجر فرد سبق قيده برقم   21162 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع   

4907 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - ابانوب مجلع تغيان حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   26401 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع   

7253 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 30 of 54 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

21 - رامي جرجس سعدي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   28184 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع   

3284 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

22 - عفاف طه سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   28688 قيد فى 25-07-2021 برقم ايداع   4221 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

23 - هاشم محمد حسين عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   12300 قيد فى 19-08-2015 برقم ايداع   

1564 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

24 - مصطفي محمد الشاذلي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   24974 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع   

4618 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - ايمن محمود شحتو سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26285 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع   7024 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

26 - حجاج ابوالوفا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36124 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع   1232 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

27 - محمد حساني حجاج احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   5693 قيد فى 19-04-2005 برقم ايداع   311 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - سمير عبدا عبده فوده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   11686 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع   425 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

29 - مينا طلعت نسيم جورجي تاجر فرد سبق قيده برقم   22098 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع   6634 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

30 - سعدية حسيب محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم   22545 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع   131 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

31 - عمر محمد فهيم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   32010 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع   9254 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

32 - محمود رضى نجار عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   17666 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع   

3629 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - محمود محمد عبدالحليم مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم   34935 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع   

6336 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

34 - محمود سعدي ابراهيم حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   8641 قيد فى 04-04-2011 برقم ايداع   244 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

35 - الحسين حجاج أبوالمجد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   11824 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع   

667 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

36 - اسامه فارس عبد السلم سلم تاجر فرد سبق قيده برقم   24373 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع   

3537 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - محمد ابوالحجاج محمود حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   31719 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   

8823 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - مصطفي محمود ابوالسعود حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   33882 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع   

3220 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

39 - امال جمال تاوضروس بريص تاجر فرد سبق قيده برقم   32468 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع   6 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

40 - سلطان رجب علواني السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   35639 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع   8568 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - عبدالناصر ابوالوفا محمد حفني تاجر فرد سبق قيده برقم   35654 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع   

8667 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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42 - محمد عبدالظاهر عبدالغفار عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   35925 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع   

141 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000
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العناوين 

1 - علي محمود علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    9164 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع    382 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع مصر اسوان 

الزراعي  بملك/ علي حسان عبدالحكيم عبدربه

2 - اسامة عبدالفتاح احمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    9434 قيد فى 17-12-2012 برقم ايداع    1084 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 2943 

بتاريخ 2016/10/20 القصر

3 - احمد حامد محمد عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    22882 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    739 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي حوض الطيارة 

الغربي 6 ضمن 6 وتجزئتها بزمام البياضية   بملك/ احمد ورضوان حامد محمد عبدالدايم

4 - فارس عبدالفتاح اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13242 قيد فى 15-03-2016 برقم ايداع    

819 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى  غرب 

السكة - شارع صلح سالم    بملك / سامح عبد الفتاح اسماعيل محمد

5 - حسان محمد حسان عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    18642 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    5821 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع الحدادين الضبعية   بملك/ احمد 

حسان محمد

6 - محسن شوقي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22983 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    1046 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع الزهراء  بملك/ حسان احمد سليمان

7 - محمد محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35716 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    8953 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع السوق المكشوف - مركز طيبه      

بملك/ محمد ابوالحجاج محمد محمود

8 - مصطفي فاروق ابوالوفا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    36128 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

1268 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع عبدالحميد العمدة    ملك/ 

العزب احمد على حسين

9 - جبريل امير محمد سباق تاجر فرد سبق قيده برقم    10827 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع    898 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم الغاء المحل التابع المودع برقم 5226 

بتاريخ 31-7-2022 للستغناء

10 - حجاج العزب الجهلن محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    16960 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    

1216 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم نعديل عنوان النشاط إلي امام 

بوسته الكرنك - شارع طراد النيل الكرنك الجديده     بملك/ فر يوسف خليل

11 - انور عوض ا عبدالجليل على تاجر فرد سبق قيده برقم    29134 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

4951 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى  بجوار 

البوسطة - باويل - النجوع قبلى   بملك / ياسر عطا ا النوبى سالم

12 - بصري محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36025 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    668 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع الشونه - نجع بدران      ملك/ خالد 

عبدالفتاح على احمد

13 - محمود عبدالنبي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22207 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    

6843 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط إلي جزيرة 

الموز - القالتة      بملك/ محمد عبدالنبي محمود
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14 - مايكل رافت عطيه فاخوري تاجر فرد سبق قيده برقم    29074 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع    

4867 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع 

الجنينة - ارمنت الوابورات      ملك/ عيد سامى درياس

15 - احمد سيد غالي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36023 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    660 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى شارع جسر الصليبة  

ارمنت الحيط  بملك/ امال كامل حسن

16 - مايكل يسرى فوزى شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم    10087 قيد فى 10-10-2013 برقم ايداع    1265 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع سان 

جوزيف  بملك/ ميلد منقريوس اسكندر

17 - جميله محمد تهامي رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    33109 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

1327 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع 

فاروق شبيب   بملك/ عياد ملزم سعيد ابراهيم

18 - احمد سعدى محمد الضوى تاجر فرد سبق قيده برقم    12585 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    2120 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع الشموس   

بملك/ ورثة سيد محمد احمد

19 - صابر عبدالحميد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32090 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

9371 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر ارمنت الحيط   بملك / احمد عبد 

الحميد السيد احمد

20 - مريم محمود احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    35985 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع    438 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى طفنيس  بملك/ 

حسن عبدالفتاح مصطفى

21 - محمد سعدالدين مهدى عبدالحكم تاجر فرد سبق قيده برقم    11524 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط العوامية  

بملك/ علء محمود محمد الطواب

22 - مينا طلعت نسيم جورجي تاجر فرد سبق قيده برقم    22098 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع    6634 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي ش متفرع من 

ش شل  بملك/ طلعت نسيم جورجي ميخائيل

23 - احمد عادل عبدالفتاح مدنى تاجر فرد سبق قيده برقم    35788 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    

1752 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر بورت غالب - مارينا4 -       

ملك/ شركة بورت غالب ريزورت

24 - سمير عبداللطيف عبدالرحيم محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    12299 قيد فى 19-08-2015 برقم 

ايداع    1563 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع الرزقة - النجوع 

بحرى - النواصر    ملك/ قناوى امين حسن ابراهيم

25 - احمد ماهر جاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15476 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    2215 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع التليفزيون  بملك/ عبدا احمد عبدا

26 - جمعه صابر محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    25033 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    4726 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي المعل   بملك/ 

احمد صابر محمد حسين

27 - الء محمد محمود مكى تاجر فرد سبق قيده برقم    35672 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع    8760 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر امام الكوبري الرزيقات بحرى   بملك/ 

خالد عبدالدايم احمد على
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28 - نجاح محمد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    17659 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع    3610 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط إلي شارع الجولي 

فيل - العواميه    بملك/ عبدالجليل موسي حسين

29 - مارى فرحات جاد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    22352 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    7125 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع النزهة - نجع الصياغ      ملك/

نعمه وصفى جادالرب

30 - ايهاب يوسف فاخوري سرجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    36050 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع    

833 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط إلي  شارع 

فايز منولى   بملك/ سونه منير عوض بطرس

31 - محمد جمال الدين فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم    9970 قيد فى 04-09-2013 برقم ايداع    1041 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الزينية بحرى  بملك / عبد ا فؤاد عبد ا 

محمد

32 - صالح محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17057 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع    2360 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي جزيرة العوامية   

بملك/ خديجة عبدالنعيم محمد خليفه

33 - محمد احمد محمود احمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    18363 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع    

5268 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي بجوار 

موقف الزناقطة منشاة العماري   بملك/ موسى عبدالسلم محمد

34 - نحمده محمد خضري علي تاجر فرد سبق قيده برقم    22908 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع    796 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط إلي نجع نجيب - 

العشي      بملك/ يوسف احمد موسي احمد

35 - عبدالله سعدى محمد جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم    10654 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع    

551 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر بجوار مكتب بريد البغدادي  بملك/ 

رحمه عبدالله سعدي محمد

36 - احمد مجدي مهدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15586 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    2451 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي نجع الغابات 

الضبعية   بملك/ مجدي مهدى محمد عبدالجليل

37 - كرستين صفوت نعيم كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    19472 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    

1666 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى حى 

الفيروز بملك/ مصطفى على امين

38 - سيد ابراهيم احمد بشير تاجر فرد سبق قيده برقم    28209 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    3343 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا خزام - النجع الغربى        ملك/ لواحظ احمد 

على

39 - احمد عبدالقادر جمعه كريم تاجر فرد سبق قيده برقم    35940 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع    235 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى شارع معاذ بن 

جبل    بملك / نسمه انور صديق محمد

40 - احمد عبدالفتاح احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    1854 قيد فى 21-12-1999 برقم ايداع    979 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم تعديل عنوان الفرع المودع برقم 7678 

بتاريخ 2022/9/22 غرفة قنا  عنوان النشاط الي المدينة الصناعية الصالحية بملك/ عمر محمد محمود طه

41 - هيبة جمعة عبده حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    26106 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    6694 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء المحل التابع المودع برقم 592 

بتاريخ 20/1/2022
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42 - مارينا روماني فهمي اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    31618 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

8670 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع 

القيسارية   بملك /  رومانى فوكيه فخرى

43 - احمد رمضان فهمي رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    34281 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    

4451 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر السويقة     ملك/ رمضان فهمى 

رمضان سلطان

44 - سمير عبدا عبده فوده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    11686 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع    

425 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع 

التليفزيون  بملك/ احمد سمير ثابت

45 - صابر محمد نجيب ابوالمجد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27820 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    

2519 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى رواج   

بملك / محمود محمد نجيب ابو المجد محمد

46 - احمد الصغير ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33203 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    

1562 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل العنوان إلي مول بابا عبده 

- مركز طيبه  بملك/ خالد الصغير ابراهيم محمد

47 - حسام الدين عبدالوهاب احمد ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم    19593 قيد فى 07-04-2019 برقم 

ايداع    1900 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع التليفزيون   ملك/ 

حسنى سليم حميد

48 - ايمن نوبى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    31786 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    8927 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر البغدادى  بملك / فاطمه عبد ا محمد عيد

49 - حجاجيه محمود محمد سباق تاجر فرد سبق قيده برقم    9071 قيد فى 27-02-2012 برقم ايداع    192 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي نجع الصوالحة 

الحبيل   بملك/ حجاجيه محمود محمد سباق

50 - منتصر حسن ابوالوفا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15454 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع    

2159 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شارع المطحن     ملك/ عبدالجواد 

حسن عبدا

51 - حسام الدين عبدالوهاب احمد ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم    19593 قيد فى 07-04-2019 برقم 

ايداع    1900 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى 

شارع التليفزيون بملك/ حسنى سليم حميد

52 - محمود احمد زكى عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    27634 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    2139 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر شرق الترعة     ملك/ احمد زكى عمر 

على البسطاوى

53 - على العادلي مهدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16128 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    3765 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي شارع المستشفى 

العديسات بحري  بملك/ عبدالرؤف خليل محمد الجلهومي

54 - فتح ا محمد عثمان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    29905 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

6173 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الدير   ملك/ نصرالدين بسطاوى 

احمد

55 - وليد احمد احمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم    29239 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    5102 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الي نجع عمرون 

البغدادى   بملك/ احمد كامل عبدا جلل
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56 - يوسف البري ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    30797 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

7467 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى 

وابورات المطاعنة    ملك/ عبدالسلم كامل محمود محمد

57 - حمتو جمال احمد الجيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم    34940 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع    

6354 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى منشاة 

العمارى    ملك/ جمال احمد الجيلنى

58 - أحمد جابر أحمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10112 قيد فى 13-10-2011 برقم ايداع    2215 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم تعديل عنوان النشاط الى شارع صلح 

الدين     ملك/ حسين وجمال وعمران ومحمد منتصر حسن عمران احمد

59 - محمد عبدالظاهر عبدالغفار عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    35925 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع    

141 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل عنوان النشاط الى خلف باتا 

بجوار صيدلية زنط  بملك/ سامح صبحى عبد المسيح
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النشاط

1 - ابوالحجاج العادلي محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  25314 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    5203

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى تربية مواشى لبيع اللبان

2 - ناريمان ناجى نيروز ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  32069 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    9338

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي اتيليه تاجير فساتين وكوافير 

سيدات

3 - محمود مرسي حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12878 قيد فى 06-11-2016 برقم ايداع    43وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استصلح واستثمار زراعى على نفس العين 

المؤجرة

4 - حسان محمد حسان عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  18642 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    5821وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع بذور واعلف وقشور

5 - محسن شوقي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22983 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    1046وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت

6 - محسن شوقي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22983 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    1046وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت

7 - محسن شوقي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22983 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    1046وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تربية مواشى لبيع اللبان

8 - يوسف محمد جادا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35972 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    389وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اعمال المبانى والتشطيبات الكاملة والمتكاملة على 

نفس العين المؤجرة

9 - مصطفي فاروق ابوالوفا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  36128 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    1268

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوت والنترنت

10 - انور عوض ا عبدالجليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  29134 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

4951وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بيع حبوب و غلل

11 - محمد ناجح رمضان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  35924 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع    

140وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي تجارة دواجن لبيع الدواجن

12 - محمد عبده سلمان ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم  33218 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    1609

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بيع اجهزة كهربائية عدا اجهزة 

الكمبيوتر والنترنت

13 - عصام عياد خليل بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  8847 قيد فى 13-06-2011 برقم ايداع    779وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي مزرعه دواجن لبيع الدواجن

14 - احمد سيد غالي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36023 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    660وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى  بيع زيوت وخدمات بترولية

15 - سوميه احمد على تمام تاجر فرد سبق قيده برقم  20398 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    3528وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي توريد جميع انواع المنظفات والمواد 

العطرية والرغوية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت

16 - هند بخيت عبدالعال تمام تاجر فرد سبق قيده برقم  20399 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    3529وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى وتوريد جميع انواع المنظفات والمواد 

العطرية والرغوية وتوريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت
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17 - صابر عبدالحميد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32090 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    9371

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عمومية و توريدات عمومية ماعدا اجهزة 

الكمبيوتر والنترنت

18 - جوزيف فرنسيس بسادة حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  4412 قيد فى 25-03-2003 برقم ايداع    210وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت

19 - محمد سعدالدين مهدى عبدالحكم تاجر فرد سبق قيده برقم  11524 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    

112وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى توريدات عمومية ماعدا اجهزة 

الكمبيوتر والنترنت

20 - احمد عادل عبدالفتاح مدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  35788 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    1752

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع المنسوجات بالتجزئه فى المتاجر المتخصصه

21 - سمير عبداللطيف عبدالرحيم محمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  12299 قيد فى 19-08-2015 برقم 

ايداع    1563وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تربية وتسمين دواجن لبيع الدواجن

22 - احمد ماهر جاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15476 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    2215وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اعمال فراشة

23 - الء محمد محمود مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  35672 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع    8760وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع ملبس وستائر ومفروشات

24 - مارى فرحات جاد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  22352 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    7125وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مشغل خياطة ماعدا الملبس العسكرية

25 - محمد جمال الدين فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم  9970 قيد فى 04-09-2013 برقم ايداع    1041وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عمومية و مزادات و مناقصات

26 - رومانى ثروت يسى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  14995 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع    1051

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع مواد غذائية على نفس العين الؤجرة

27 - عبدالله سعدى محمد جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم  10654 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع    

551وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مستحضرات تجميل

28 - احمد مجدي مهدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15586 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    2451وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشط الي مقاولت عامة وتوريدات عمومية ماعدا 

اجهزة الكمبيوتر والنترنت

29 - سيد ابراهيم احمد بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  28209 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    3343وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع حبوب ومحاصيل زراعية

30 - عطا عوض ا تادرس يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  18868 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع    

400وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  مناجم تكسير احجار على نفس العين 

المؤجرة

31 - احمد رمضان فهمي رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  34281 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    4451

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع بقالة وخردوات

32 - موسي محمد الضوي جادالرب تاجر فرد سبق قيده برقم  9582 قيد فى 12-03-2013 برقم ايداع    282

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي بيع زيوت وشحوم وتغيير زيوت 

سيارات

33 - حسام الدين عبدالوهاب احمد ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم  19593 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

1900وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس جاهزة ماعدا الملبس العسكرية

34 - ايمن نوبى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  31786 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    8927وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشة نجارة
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35 - احمد سعيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14388 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع    3312وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط التوكيلت التجارية على نفس العين المؤجرة

36 - عماد حمدي شحات يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  9692 قيد فى 22-04-2013 برقم ايداع    481وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نوع النشاط إلي مخبز بلدي

37 - ادريس عبدالستار بصرى عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  13674 قيد فى 12-06-2016 برقم ايداع    

1773وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادارة مناجم ومحاجر والكشف عن 

المعادن على نفس العين الؤجرة

38 - على العادلي مهدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16128 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    3765وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي بيع سيراميك

39 - عبدالباسط حسن طه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  22597 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    225

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط توريدات عمومية ماعدا اجهزة الكمبيوتر 

والنترنت على نفس العين المؤجرة

40 - فتح ا محمد عثمان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29905 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    6173

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشة نجارة

41 - بشوي نصر ا فخري قلين تاجر فرد سبق قيده برقم  32171 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    9487

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافه نشاط  تجارة المواد الخام البلستيك علي نفس العين 

المؤجرة

42 - رشا على ابوالعل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  7217 قيد فى 26-06-2008 برقم ايداع    468

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط )بيع دراجات نارية وقطع غيارها ( علي نفس 

العين المؤجرة

43 - وليد احمد احمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  29239 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    5102وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الي ورشة نجارة

44 - يوسف البري ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  30797 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    7467

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بيع وتغيير زيوت وشحوم سيارات

45 - احمد محمد نجيب مرتضى محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21045 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    

4687وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل جميع المخلفات بانواعها عدا 

الشعاعية علي نفس العين المؤجرة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35801 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2022  برقم ايداع 9,268.000 الى : اضافة السمة التجارية )مكتب البطل للتوريدات العمومية (

2 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36065 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2023  برقم ايداع 929.000 الى : إضافة السمة التجارية آل البيت للرحلت عدا الجانب

3 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   4901 وتم ايداعه بتاريخ   

16-02-2004  برقم ايداع 98.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح كريمه محمد توفيق محمد الطويل

4 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12878 وتم ايداعه بتاريخ   

06-11-2016  برقم ايداع 43.000 الى : اضافة السمة التجارية جرين فيلد للستثمار الزراعى

5 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36128 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 1,268.000 الى : ل يوجد

6 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36128 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 1,268.000 الى : مصطفي فاروق ابوالوفا السيد

7 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16960 وتم ايداعه بتاريخ   

03-03-2019  برقم ايداع 1,216.000 الى : إضافه السمه التجاريه قصر تحتمس للعطور

8 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11524 وتم ايداعه بتاريخ   

21-01-2015  برقم ايداع 112.000 الى : اضافة السمة التجارية البركة للتوريدات العمومية

9 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35940 وتم ايداعه بتاريخ   

GREAT FOODS   09-01-2023  برقم ايداع 235.000 الى : اضافة السمة التجارية جريت فودز

10 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12300 وتم ايداعه بتاريخ   

19-08-2015  برقم ايداع 1,564.000 الى : اضافة السمة التجارية  ارت

11 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24014 وتم ايداعه بتاريخ   

ALWATIN   07-07-2020  برقم ايداع 2,917.000 الى : الوتين

12 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36124 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 1,232.000 الى : تم اضافة السمة التجارية الخلص لبيع الملبس الجاهزة

13 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19593 وتم ايداعه بتاريخ   

Fono Stores   07-04-2019  برقم ايداع 1,900.000 الى : تعديل السمة التجارية الى فونو ستور

14 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12858 وتم ايداعه بتاريخ   

) oil Egypt 14-01-2016  برقم ايداع 13.000 الى : اضافة السمة التجارية )اويل ايجبت للزيوت والشحوم

15 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17051 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2022  برقم ايداع 2,090.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه إلي البركه

16 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24373 وتم ايداعه بتاريخ   

06-08-2020  برقم ايداع 3,537.000 الى : إضافة السمه التجاريه   مكتب جورما للتصدير والستثمار 

الزراعي

17 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35308 وتم ايداعه بتاريخ   

16-10-2022  برقم ايداع 7,417.000 الى : تم إضافة السمة التجارية فندق نايل دريم

18 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35639 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2022  برقم ايداع 8,568.000 الى : إضافة السمه التجاريه  الخلص

19 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36220 وتم ايداعه بتاريخ   

S Y   15-02-2023  برقم ايداع 1,680.000 الى : اضافه السمه التجاريه  أس   واي
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الشخاص

1 - احمد جاد الرب جمعه ريان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   9311 وتم ايداعه بتاريخ  03-09-2012 برقم 

ايداع    744تم التأشير فى تاريخ   03-09-2012   بــ  

2 - احمد عباس جادالكريم عبدالمولي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   33109 وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-16 

برقم ايداع    1327تم التأشير فى تاريخ   16-02-2022   بــ  

3 - حسن صالح محمود محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   34614 وتم ايداعه بتاريخ  07-08-2022 برقم 

ايداع    5453تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

4 - محمود بدرى احمد متولى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   35982 وتم ايداعه بتاريخ  15-01-2023 برقم 

ايداع    431تم التأشير فى تاريخ   15-01-2023   بــ  

5 - مصطفي فاروق ابوالوفا السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   36128 وتم ايداعه بتاريخ  

05-02-2023 برقم ايداع    1268تم التأشير فى تاريخ   05-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة سحر محمد السيد ماجد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    14748 قيدت فى 19-02-2017 برقم 
ا ايداع   461 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وحلها نهائيا

ا : تعديل اسم الشركة ليصبح شركة احمد عادل مرتضى يونس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم     2 - سادسا

3460 قيدت فى 09-10-2001 برقم ايداع   883 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 

ا بعد حصول  بموجب عقد فسخ شركة تضامن سجل ملخصة برقم 91لسنة 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

جميع الطراف على كامل حقوقهم من قبل الشركة واصبحت الشركة كائن لم يكن

رأس المال

1 - شركة سيد محمد احمد سيد وشريكه حسان حسن محمد شركة سبق قيدها برقم     20782 قيدت فى 

25-08-2019 برقم ايداع    4246وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000
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العناوين

1 - شركة سحر محمد السيد ماجد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     14748 قيدت فى 19-02-2017 برقم 

ايداع    461وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر بموجب عقد شركة توصية 

ا وحصل كل طرف على  بسيطة بعقد عرفى ثابت التاريخ برقم 1297 لسنة 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

كامل حقوقه من قبل الشركة واصبحت كائن لم يكن

2 - شركة امان لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     15178 قيدت فى 19-06-2017 برقم ايداع    

1491وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر بناء على طلب التأشير الوارد من 

ا ( بموجب محضر  مكتب جنوب القاهرة المميز تم تعديل العنوان الى 18 شارع الدكتور لبيب حبشى )نفرتيتى سابقا

اجتماع مجلس الدارة المنعقد فى 2022-11-21

3 - شركة امان لتداول الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     15178 قيدت فى 19-06-2017 برقم ايداع    

1491وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر بناء على طلب التأشير الوارد من 

ا ( بموجب محضر  مكتب جنوب القاهرة المميز تم تعديل العنوان الى 18 شارع الدكتور لبيب حبشى )نفرتيتى سابقا

اجتماع مجلس الدارة المنعقد فى 2022-11-21

4 - شركة سيد محمد احمد سيد وشريكه حسان حسن محمد شركة سبق قيدها برقم     20782 قيدت فى 

25-08-2019 برقم ايداع    4246وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 

الطارف   ملك/ حسان حسن على

ا : تعديل اسم الشركة ليصبح شركة احمد عادل مرتضى يونس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3460  5 - سادسا

قيدت فى 09-10-2001 برقم ايداع    883وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

ا بعد  القصر بموجب عقد فسخ شركة تضامن سجل ملخصة برقم 19 لسنة 2022 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

حصول جميع الطراف على كامل حقوقهم من قبل الشركة واصبحت الشركة كائن لم يكن

النشاط

1 - شركة رشا رفاعي عطيفي وشريكها شركة سبق قيدها برقم     13458 قيدت فى 04-05-2016 برقم ايداع    

1313 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح مقاولت عمومية 

متكاملة - توريد مواد البناء واجهزة وادوات كهربائية وميكانيكيه وقطع الغيار واجهزة ومستلزمات طبيه عدا الدوية 

وادوات النظافة والمنزلية والحديد والبويات ومواد غذائية وادارة المطاعم والكافيهات عدا السياحية واعمال صيانة 

متكاملة والتشطيبات والديكور.

2 - شركة عطاء جادالكريم محمود عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19323 قيدت فى 2019-03-11 

برقم ايداع    1398 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد من اغراض 

الشركة
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الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

1 - محمد احمد عزت عبدالعزيز  مدير سياحى   المقيد برقم قيد    15215   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2017 برقم ايداع   1583 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  من الناحية السياحية لفرع الشركة 

الكائن بالعنوان شقة بالدور الرضى عقار رقم )5( مدخل )ب( وحده )2( شارع المدينة المنورة بناءا على طلب 

تأشير من مكتب غرفة القاهرة المميز الصادر بتاريخ 2022-12-14

2 - عمرو محمد جمال يونس رسلن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13458   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   1313 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  قاصر بولية والده . بقاء راس 

ا : بخلف ما ذكر تظل باقى بنود عقد تأسيس الشركة  مال الشركة كما هو دون تعديل مناصفه بين الشريكين . ثالثا

وتعديلته كما هى دون تعديل.

3 - محمد جمال يونس رسلن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13458   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-04 

برقم ايداع   1313 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  استلم كافة حقوقه من قبل الشركة واصبح 

ا. متخارجا

4 - احمد محمد احمد فتح الباب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19323   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1398 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2019  بــ :  

5 - فاطمه محمد احمد فتح الباب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19323   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1398 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2019  بــ :  

6 - عبد الحميد احمد فتح الباب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19323   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1398 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2019  بــ :  

7 - خالد محمد احمد فتح الباب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19323   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-11 

برقم ايداع   1398 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2019  بــ :  

8 - بهاء جادالكريم محمود عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19323   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1398 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2019  بــ :  

9 - عطاء جاد الكريم محمود عثمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19323   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2019 برقم ايداع   1398 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2019  بــ :  حق الدارة وللتوقيع للشريك 

المتضامن /عطاء جادالكريم محمود عثمان منفرداا وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام 

القضاء وله حق البراء والصلح والنكار والتوقيع نيابة عن الشركة امام وحدات المرور واستخراج التراخيص 

ودفع المخالفات والتعامل امام مصلحة الضرائب بكافة اقسامها وفروعها والدفاع المدنى ومكتب العمل والهيئة 

العامة للتامينات الجتماعية وأقسام الشرطة وجهاز شئون البيئة وكذلك حق استخراج واستلم كشوف الحسابات 

البنكية وحق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وصرف الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق القتراض والبيع والرهن 

والتوقيع على عقود البيع والقرض والرهن وحق كفالة الغير باسم الشركة ولمصلحتها والتوقيع على العقود النهائية 

امام مصلحة الشهر العقارى والسجل التجارى والتعاقدات الخاصة بالشركة وله حــق توكيل او تفويض الغير فى 

كل اوبعــض مما ذكر     تظل باقى بنود عقد تاسيس الشركة وتعديلته كما هى دون تعديل.

10 - حمادة احمد حسن محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24535   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-19 

برقم ايداع   3855 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2020  بــ :  استلم كافة حقوقه واقتضاء ما عليه من التزامات.
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11 - مصطفى محسن احمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24535   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2020 برقم ايداع   3855 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2020  بــ :  شريك متضامن منضم بنفس 

ا: تبقى باقى الشروط والبنود بعقد  حصة الشريك المتخارج فى راس مال الشركة ونفس حقوقه والتزاماته. ثالثا

الشركة الساسى وتعديلته قائمه دون تعديل .

12 - هارون احمد بكر عبدالنعيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    36235   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   1775 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

13 - محمد انس يوسف محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    36235   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   1775 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - احمد سيد عمر عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   270   قيدت فى   16-11-1997 برقم ايداع    287 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

2 - احمد عبدالحميد احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6414   قيدت فى   13-06-2006 برقم 

ايداع    527 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

3 - اسامه سيد بغدادى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12040   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

1065 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

4 - اسامه فهمي جيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13492   قيدت فى   11-05-2016 برقم ايداع    

1380 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

5 - عمر يوسف محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15713   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    

2748 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

6 - نرمين نصري عبده مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15762   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

2856 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

7 - زينب سيد احمد نوبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6773   قيدت فى   14-12-2006 برقم ايداع    1157 

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

8 - احمد يوسف الضوي عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9036   قيدت فى   29-02-2012 برقم ايداع    

95 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

9 - عبدا احمد اسماعيل يحيا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9250   قيدت فى   12-07-2012 برقم ايداع    

595 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

10 - اسامة عبدالفتاح احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9434   قيدت فى   17-12-2012 برقم ايداع    

1084 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

11 - اسامة عبدالفتاح احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9434   قيدت فى   20-10-2016 برقم ايداع    

2944 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

12 - احمد جمال حسن جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9663   قيدت فى   11-04-2013 برقم ايداع    

433 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-10

13 - عبدالمنعم النوبي عبدالمحسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16060   قيدت فى   2017-12-18 

برقم ايداع    3575 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

14 - انور غردون مليك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2231   قيدت فى   25-06-2000 برقم ايداع    452 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

15 - صلح محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4246   قيدت فى   14-12-2002 برقم ايداع    

875 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

16 - صلح محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4246   قيدت فى   13-12-2004 برقم ايداع    

1036 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-12

17 - مصطفي محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9395   قيدت فى   13-11-2012 برقم ايداع    

976 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

18 - محمد يوسف عبدالوهاب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10724   قيدت فى   22-04-2014 برقم 

ايداع    711 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-21

19 - منى محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12865   قيدت فى   05-01-2016 برقم ايداع    

21 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04
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20 - زينب جبرا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13003   قيدت فى   04-02-2016 برقم ايداع    289 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

21 - راسم اقلديوس ارمانيوس بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14093   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    2651 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

22 - كرم عبدالقادر سر يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3039   قيدت فى   24-04-2001 برقم ايداع    

384 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

23 - علء الدين راشد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3910   قيدت فى   05-06-2002 برقم ايداع    365 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

24 - علء الدين راشد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3910   قيدت فى   19-11-2002 برقم ايداع    826 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

25 - معز عبدالغفار عامر حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4222   قيدت فى   23-03-2008 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-22

26 - معز عبدالغفار عامر حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4222   قيدت فى   24-11-2002 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-23

27 - جمعه قناوى الطيب المسلوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6549   قيدت فى   14-08-2006 برقم ايداع    

757 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

28 - محمود محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8915   قيدت فى   27-10-2011 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

29 - رمضان محمد يونس ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9530   قيدت فى   21-02-2013 برقم ايداع    

173 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

30 - حمدى احمد عبدالرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9536   قيدت فى   03-03-2013 برقم ايداع    

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

31 - نوبيه عبدالعال احمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10309   قيدت فى   09-12-2013 برقم ايداع    

1620 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-08

32 - راشد سيد احمد على عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10995   قيدت فى   20-07-2014 برقم 

ايداع    1198 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-19

33 - حمادة رشيدى سيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10996   قيدت فى   20-07-2014 برقم ايداع    

1199 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-19

34 - عسكرية مصطفى مكى مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11049   قيدت فى   17-08-2014 برقم ايداع    

1302 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

35 - عبدالصبور محمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9509   قيدت فى   11-02-2013 برقم 

ايداع    136 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

36 - مينا ابراهيم يعقوب النوبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12631   قيدت فى   18-11-2015 برقم ايداع    

2202 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

37 - موسى ابوالحسن عبدالكريم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15146   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    1410 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

38 - عبدالسلم فهيم عبدا الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15873   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

3110 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

39 - احمد بدوي محمد تمساح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15921   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

3239 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

40 - صليب بشري منقريوس سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1062   قيدت فى   17-02-1982 برقم ايداع    

497 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-16
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41 - حمدى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3751   قيدت فى   17-03-2002 برقم ايداع    172 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-16

42 - احمد ماهر جاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15476   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

2215 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

43 - بيتر صبحي لبيب غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16220   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

263 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

44 - هبة عبدالمغنى السعيد ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8719   قيدت فى   26-05-2011 برقم ايداع    

443 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-05-25

45 - مايكل يسرى فوزى شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10087   قيدت فى   10-10-2013 برقم ايداع    

1265 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-09

46 - محمود عبدالعاطي بسطاوي الدسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16196   قيدت فى   2018-01-10 

برقم ايداع    171 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

47 - عمار احمد محمد عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16580   قيدت فى   04-03-2018 برقم ايداع    

1159 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-03

48 - احمد محمد حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5796   قيدت فى   21-06-2005 برقم ايداع    

499 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-20

49 - احمد محمود احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9999   قيدت فى   12-09-2013 برقم ايداع    

1101 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-11

50 - مايكل بشرى نجاتى سرجيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10742   قيدت فى   29-04-2014 برقم 

ايداع    742 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

51 - محمد سعدالدين مهدى عبدالحكم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11524   قيدت فى   21-01-2015 برقم 

ايداع    112 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

52 - منى عبدالقوى احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13048   قيدت فى   14-02-2016 برقم ايداع    

376 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

53 - حسن على احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15496   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

2259 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

54 - روميل نعيم اسحق قرياقوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15675   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

2655 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

55 - يسرية عبدالنبي احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16352   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    632 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

56 - محمد محمود سيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4000   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

487 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

57 - الوردانى محمد محمد الوردانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9898   قيدت فى   30-07-2013 برقم ايداع    

913 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-29

58 - هاشم احمد فارس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14342   قيدت فى   15-11-2016 برقم ايداع    

3220 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

59 - هدى محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14687   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

326 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

60 - محمود موسى محمود موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16285   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

449 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

61 - حمادة احمد خليفة احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3326   قيدت فى   06-08-2001 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05
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62 - نجاح عبدالرحمن محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6264   قيدت فى   02-04-2006 برقم 

ايداع    276 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

63 - حسام احمد جادالرب عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9480   قيدت فى   20-01-2013 برقم ايداع    

64 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

64 - محمد عبدالعاطي عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13267   قيدت فى   21-03-2016 برقم 

ايداع    871 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

65 - ايهاب ظريف نعيم توماس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14735   قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    

434 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

66 - سهير علي حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2302   قيدت فى   18-07-2000 برقم ايداع    

539 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

67 - سامية محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15370   قيدت فى   08-07-2017 برقم ايداع    1930 

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

68 - سامية محمد عبده عمر رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15370   قيدت فى   08-07-2017 برقم 

ايداع    1930 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

69 - على عبدربه محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16425   قيدت فى   14-02-2018 برقم ايداع    

826 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

70 - محمد جمال الدين فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9970   قيدت فى   04-09-2013 برقم ايداع    

1041 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-03

71 - احمد محمد سيد محمد محمود القاصر بولية والدية والمسئول بوليه والده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

16125   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    3757 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-26

72 - محمود محمد مصطفي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16316   قيدت فى   29-01-2018 برقم 

ايداع    521 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

73 - الشاذلي العزب الشاذلي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16523   قيدت فى   22-02-2018 برقم 

ايداع    1026 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

74 - الشاذلي العزب الشاذلي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16523   قيدت فى   07-03-2018 برقم 

ايداع    1252 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

75 - ياسر احمد النوبي ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2530   قيدت فى   15-10-2000 برقم ايداع    833 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

76 - صلح عبدة عبدالمولى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7048   قيدت فى   21-01-2008 برقم 

ايداع    39 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

77 - فاطمة فاضل رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9282   قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    

673 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

78 - شريف محمد احمد راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9559   قيدت فى   06-03-2013 برقم ايداع    

235 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

79 - موسي محمد الضوي جادالرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9582   قيدت فى   12-03-2013 برقم ايداع    

282 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

80 - محمود ابراهيم ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10308   قيدت فى   09-12-2013 برقم ايداع    

1619 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-08

81 - صالح عبدالرحيم احمد النوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12508   قيدت فى   19-10-2015 برقم 

ايداع    1959 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18
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82 - احمد مجدي مهدي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15586   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

2451 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

83 - نصر روحى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341   قيدت فى   21-12-1997 برقم ايداع    361 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

84 - نصر روحى عبدا بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341   قيدت فى   21-12-1997 برقم ايداع    

361 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

85 - اشرف على الخضرى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5518   قيدت فى   12-01-2005 برقم ايداع    

23 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

86 - امين عربي احمد شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15489   قيدت فى   05-09-2017 برقم ايداع    

2248 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

87 - حسن عبدالشكور عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15853   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    3061 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

88 - زينب احمد ابراهيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3853   قيدت فى   04-05-2002 برقم ايداع    

297 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

89 - مصطفى السيد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10800   قيدت فى   13-05-2014 برقم ايداع    

848 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

90 - رمضان عبدالعزيز احمد جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14049   قيدت فى   2016-09-06 

برقم ايداع    2549 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

91 - متولى محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15067   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

1220 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

92 - تهاني عبدا تادرس جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16693   قيدت فى   18-03-2018 برقم ايداع    

1410 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-17

93 - حمدى نوبى عرابى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   561   قيدت فى   04-05-1998 برقم ايداع    

225 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-05-03

94 - سعيده مرغني حسين مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9717   قيدت فى   07-05-2013 برقم ايداع    

533 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-06

95 - فايزة طه احمد سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10235   قيدت فى   26-11-2013 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

96 - ابراهيم عبدة عبدالحافظ حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10537   قيدت فى   12-02-2014 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-11

97 - ابراهيم عبده عبدالحافظ حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10537   قيدت فى   13-03-2018 برقم ايداع    

1355 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

98 - منتصر حسن ابوالوفا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15454   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

2159 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

99 - منتصر حسن ابوالوفا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15454   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

2181 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

100 - عبدالراضي بدوي محمود عبداللهي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4690   قيدت فى   2003-09-14 

برقم ايداع    725 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-13

101 - حسانى محمد عبداللطيف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6530   قيدت فى   09-08-2006 برقم 

ايداع    728 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

102 - حجاجيه محمود محمد سباق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9071   قيدت فى   27-02-2012 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-26
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103 - محمد كمال محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9425   قيدت فى   11-12-2012 برقم ايداع    

1060 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

104 - ساميه بسطاوى خلف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11225   قيدت فى   19-10-2014 برقم 

ايداع    1653 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

105 - الحسين محمد ابوالحجاج عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11393   قيدت فى   2014-12-07 

برقم ايداع    2031 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

106 - محمد عبدالعاطى مجلى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14547   قيدت فى   13-01-2017 برقم 

ايداع    23 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-12

107 - صبرين محمد الضيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6881   قيدت فى   29-04-2007 برقم ايداع    

292 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

108 - حنان عبدالقادر قاصد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8110   قيدت فى   16-02-2009 برقم 

ايداع    1280 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

109 - فاطمة احمد النادي الطاهر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8541   قيدت فى   08-12-2010 برقم 

ايداع    1108 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

110 - عبدالرحيم النوبى توفيق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13137   قيدت فى   01-03-2016 برقم 

ايداع    578 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

111 - محارب نصير مترى صوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13756   قيدت فى   03-07-2016 برقم 

ايداع    1938 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

112 - محمد سيد محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15451   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

2153 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

113 - تم تعديل السم التجارى الى  احمد محمد احمد يونس لبلوغه السن القانونى واصبح كامل الهلية التجارية  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   15827   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    3009 وفى تاريخ  

26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

114 - ايليا منير يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15936   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    3273 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

115 - على العادلي مهدي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16128   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

3765 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

116 - طارق عبدالسلم عبدالرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16226   قيدت فى   2018-01-16 

برقم ايداع    290 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

117 - ابراهيم محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16271   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

409 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

118 - احمد فتحي احمد نوبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16349   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

119 - محمد عبدالمعطي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16364   قيدت فى   05-02-2018 برقم 

ايداع    674 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

120 - جرجس يوسف سعيد بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9206   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

491 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

121 - حسن حامد عبدالحميد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12710   قيدت فى   02-12-2015 برقم ايداع    

2329 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

122 - عزت فتحي فؤاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16485   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

949 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18
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123 - عاتقه محمد عبدالوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3980   قيدت فى   10-07-2002 برقم ايداع    

459 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

124 - جابر دسوقى ابراهيم عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5618   قيدت فى   09-03-2005 برقم 

ايداع    188 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-08

125 - نجات محمود احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12082   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

86 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

126 - نجات محمود احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12082   قيدت فى   09-06-2015 برقم ايداع    

1136 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

127 - نصر موسي احمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14570   قيدت فى   11-01-2017 برقم ايداع    

93 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

128 - اشرف عبدالفتاح الياس مليك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14631   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    224 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

129 - سيده ابراهيم محمد ضاحى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15043   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    1172 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

130 - امال اسرائيل حبيب عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16303   قيدت فى   28-01-2018 برقم 

ايداع    497 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

131 - كيرلس وجيه نصري شماس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16704   قيدت فى   19-03-2018 برقم 

ايداع    1433 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18
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تجديد شركات

1 - شركة سحر محمد السيد ماجد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   14748  قيدت فى  19-02-2017 برقم 

ايداع   461 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00

ص

2 - شركة تي ان تي مصر المحدودة   شركة سبق قيدها برقم :   4448  قيدت فى  16-04-2003 برقم ايداع   

280 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

3 - شركة امان لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   15178  قيدت فى  19-06-2017 برقم ايداع   

1491 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  12:00:00ص

4 - شركة تسويق الرز احدى الشركات القابضة للشركة القابضة للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

14043  قيدت فى  05-09-2016 برقم ايداع   2535 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/09/2026  12:00:00ص

5 - تعديل اسم الشركه الى  شركة / علء الدين طه بدر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   36266  قيدت فى  

15-02-1988 برقم ايداع   602 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2028  12:00:00ص

6 - بنك السكندريه   شركة سبق قيدها برقم :   3179  قيدت فى  25-06-2001 برقم ايداع   556 وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2026  12:00:00ص

7 - تعديل اسم الشركة لتصبح : شركة  ماريت عصام جرجس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   4309  قيدت 

فى  18-01-2003 برقم ايداع   47 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2028  12:00:00ص

8 - شركه نادر نصيف حنين تادرس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   9596  قيدت فى  2013-03-17 

برقم ايداع   309 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2028  

12:00:00ص

9 - شركة ميد بوينت للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   15215  قيدت فى  05-07-2017 برقم ايداع   

1583 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص
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