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قيود أفراد

1 - بخيت محمد بخيت محمد فولي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3933 

ورقم قيد 121785    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 19ش عزت سالم ترسا ابو النمرس

2 - احمد سيد عبدا عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3939 

ورقم قيد 121786    محل رئيسى  عن عطارة وعلفة, بجهة محافظة الجيزة 2ش محمود مرسي -كفر 

طهورمس-فيصل

3 - اميمه ابراهيم عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3941 

ورقم قيد 121787    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 56ش سعد امام من عثمان محرم-الطالبية

4 - زين العابدين حسن حماد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

3946 ورقم قيد 121788    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف وبيع المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 

-ش محمود ربيع -امتداد احمد عرابي

5 - مروة قطب سعيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3948 

ورقم قيد 121789    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب طريق الكارته

6 - محمد عبدالكريم احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3949 

ورقم قيد 121790    محل رئيسى  عن بيع ادوات مكتبيه, بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم 20شارع مركز حلم 

طفل

7 - مؤمن عبدالحميد احمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

3952 ورقم قيد 121791    محل رئيسى  عن الستثمار الرياضي وتسويق اللعبين, بجهة محافظة الجيزة 8 

مكررش حسن عبدالحافظ الهرم

8 - احمد محمود احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3954 

ورقم قيد 121792    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وخدمات لوجيستيه ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة 2

ش حمادة بيومي سلم ترعة السواحل

9 - صالح مفتاح شوشان علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3966 

ورقم قيد 121794    محل رئيسى  عن تجارة السمدة والحاصلت الزراعية, بجهة محافظة الجيزة الحارة

10 - عبدا محمد كمال محمد جمعه ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 3973 ورقم قيد 121795    محل رئيسى  عن تعئة وتغليف وتوزيع بن وتوريدات عمومية, بجهة محافظة 

الجيزة 29ش الترعه الشرقية بجوار مسجد بدوي كفر غطاطي -فيصل

11 - ماكيل زكريا لبيب جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3979 

ورقم قيد 121796    محل رئيسى  عن توريدات عمومية  وتصوير فوتوجرافيا, بجهة محافظة الجيزة 10ش 

عبدالرحمن -عدوي سليم

12 - محمود فاروق عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

3981 ورقم قيد 121797    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع الحلويات, بجهة محافظة الجيزة 209د ش جاردينيا 

حدائق الهرام-الهرم
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13 - مريم ابراهيم احمد الشامي تاجر فرد  رأس ماله 350,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3984 

ورقم قيد 121798    محل رئيسى  عن بيع الكسسورات وبيع الموبايلت, بجهة محافظة الجيزة 120ش العروبة 

-الطالبية العمرانية

14 - منال سعد مرسي عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3985 

ورقم قيد 121799    محل رئيسى  عن  مقر اداري محل بن, بجهة محافظة الجيزة رقم 192 ش المللك فيصل 

طوابق فيصل

15 - شرين فتحي عمر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3987 ورقم 

قيد 121800    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 18ش جامع السنية من ش المستشفي -

الهرم

16 - مينا ملك جاد اسحق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 3989 ورقم 

قيد 121801    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة الجيزة 241 الملك فيصل التعاون-الهرم

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

4001 ورقم قيد 121802    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة ش المدرسة العدادية 

المعتدمية

18 - سعيد عبداالحميد عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4002 ورقم قيد 121803    محل رئيسى  عن مكتب توريد محاصيل زراعية, بجهة محافظة الجيزة 37ش معهد 

البحاث القبلي من كورنيس النيل وراق الحضر

19 - محمداسامه محمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4003 ورقم قيد 121804    محل رئيسى  عن توريد محاصيل زراعية, بجهة محافظة الجيزة 5ش البرق من 

ش ايوب الندلس

20 - امال جلل عوض عطاا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4007 

ورقم قيد 121805    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 57 ش البوهي

21 - بيشوى منير بشرى ساويرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4011 ورقم قيد 121806    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه, بجهة محافظة الجيزة 9ش السلم من ش مدرسه 

النجاح وراق العرب - الجيزة

22 - اشرف فتحي علي عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4019 

ورقم قيد 121807    محل رئيسى  عن كافتيريا ومقهي عمومي, بجهة محافظة الجيزة ميدان المحطه السكه الحديد

23 - احمد جمعه صالح عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4022 ورقم قيد 121808    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة قريه الباويطي بجوار البوابه

24 - محمد فرحات ابو رواش سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4023 

ورقم قيد 121809    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 4ش مسجد السلم ش الكورنيش 

وراق الخضر

25 - اكرام شوقي خلف فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4027 ورقم 

قيد 121810    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه واثاث, بجهة محافظة الجيزة ش العروبة طالبيه
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26 - محمد محمود يوسف عليان المصري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4029 ورقم قيد 121811    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 13ش السبع عمارات -

كعبيش-الطوابق فيصل

27 - علي عبدالعزيز زغلول علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4030 

ورقم قيد 121812    محل رئيسى  عن بيع منتجات البان, بجهة محافظة الجيزة 21ش امتداد مصطفي المصري 

من ش جلل البيني -فيصل

28 - وليد محمد ضياء الدين شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4031 ورقم قيد 121813    محل رئيسى  عن بيع وتجارة الملبس الجاهزه )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة 

الجيزة 51ش السبع عمارات من ش كعبيش طوابق -فيصل

29 - محمد محمود فتحي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4034 

ورقم قيد 121814    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 7ش الربعين ش المساكن ش 

العشرين -فيصل

30 - سلوي محمد شحده عوض ا ابو شاب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 4037 ورقم قيد 121815    محل رئيسى  عن توريد قمح والستيراد والتصدير, بجهة محافظة الجيزة رقم 

92 ش الوحده م التحرير

31 - احمد سعيد رمضان سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4038 

ورقم قيد 121816    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 33ش المريوطية الرئيسي -

فيصل

32 - عمرو رجب اسماعيل عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4039 ورقم قيد 121817    محل رئيسى  عن  تعبئه وتغليف وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 17 

ش حسن فهيم فيصل الرئيسى فيصل

33 - عامر سيد احمد عامر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4040 ورقم قيد 121818    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة 57 ش التل وراق العرب 

الوراق

34 - صابر عرفه صابر على فرج السيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 4042 ورقم قيد 121819    محل رئيسى  عن  بيع اطارات وبطاريات, بجهة محافظة الجيزة 131 ش 

العروبه الطالبيه العمرانيه

35 - رامى صالح عبد الوهاب حسونه  نجم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 4048 ورقم قيد 121820    محل رئيسى  عن  توريد موبايل والكترونيات, بجهة محافظة الجيزة 19 ش 

المام على من ش القوميه العربيه الوراق

36 - حنان على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4056 ورقم 

قيد 121821    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 15ش ابو ايمن من الشهيد احمد حمدي - 

فيصل

37 - عمرو محمد على حسنين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4061 ورقم قيد 121823    محل رئيسى  عن بيع المنسوجات بالتجزئه والعموله, بجهة محافظة الجيزة 12ش 

خالد امين الهرم
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38 - احمد بحر حامد سليم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 4062 ورقم 

قيد 121824    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 12ش الزعيم زاده من البحر العظم - 

الجيزة

39 - مؤمن احمد صلح عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

4063 ورقم قيد 121825    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الجيزة ش مخبز السلم 

سقيل - اوسيم - الجيزة

40 - عدنان عادل امين محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 5183 

ورقم قيد 121914    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة رقم 130 ب جاردينيا حدائق 

الهرام -الهرم

41 - خالد مجدي طلعت زكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4072 

ورقم قيد 121826    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية وتوريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة محافظة 

الجيزة كرداسة - م0 كرداسة

42 - احمد سعيد عبد الفتاح عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4074 ورقم قيد 121827    محل رئيسى  عن كافيتريا لتقديم المأكولت, بجهة محافظة الجيزة 3 طريق ترعة 

المنصورية م كرداسة كرداسة

43 - حسين عبد اللطيف ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4076 ورقم قيد 121828    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة الشارع السياحي م 

كرداسة كرداسة

44 - شعبان محمد عبد المنعم سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4086 

ورقم قيد 121829    محل رئيسى  عن معرض مطابخ واثاث متكامل, بجهة محافظة الجيزة 5 ش احمد نصار من 

ش د لشين - شارع الجامع الكبير - فيصل

45 - حسن مبروك عبدالوهاب ابو غزاله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4088 ورقم قيد 121830    محل رئيسى  عن بقاله جافة, بجهة محافظة الجيزة 112س حدائق الهرام- الهرم

46 - احمد نصر الدين السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4170 ورقم قيد 121831    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 1 كوم بكار اخير فيصل ش 

اللبيني -فيصل

47 - رضا محمد حمدان عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4223 

ورقم قيد 121832    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل بضائع, بجهة محافظة الجيزة ش البوسطة جزيرة 

محمد امام مكتب البريد

48 - محمد سعيد صالح طلبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4242 ورقم 

قيد 121834    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت لعمال المحاجر, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه بجوار 

المدرسة العداية الجيزة - منشاة القناطر

49 - زينب محمد عبدالحفيظ مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4243 ورقم قيد 121835    محل رئيسى  عن توريدات مواد بناء وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة بني 

سلمه طريق جسر ابو صقر
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50 - عمرو سعيد صالح طلبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4244 

ورقم قيد 121836    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت لعمال المحاجر, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه بجوار 

المدرسه العداديه الجيزه

51 - علء محمد عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4252 ورقم 

قيد 121837    محل رئيسى  عن تصدير فاكهة, بجهة محافظة الجيزة بني مجدول كفر ابوحميدة

52 - محسن ابراهيم السيد ابوعوف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4256 ورقم قيد 121838    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة 5ح جاردنيا حدائق 

الهرام -الهرم

53 - صابرين صابر زكي عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4277 ورقم قيد 121839    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم5 شارع المدينة المنوره 

شارع ناهيا

54 - عماد حلمي صالح طلبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4283 

ورقم قيد 121840    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت لعمال المحاجر, بجهة محافظة الجيزة بني سلمه بجوار 

المدرسه العداديه الجيزه

55 - محمد حسين سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4284 ورقم 

قيد 121841    محل رئيسى  عن محل عصير, بجهة محافظة الجيزة 24ش عزالدين عمر سباتس -الهرم

56 - حسين احمد حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4292 

ورقم قيد 121842    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 5ش فتحي محمود 6 اكتوبر

57 - ايمن حسين علي عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4293 

ورقم قيد 121843    محل رئيسى  عن ورشه معادن طلء وصيانه, بجهة محافظة الجيزة 15ش طه عبدالحميد 

ناهيا

58 - احمد السيد محمد محمدين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4296 

ورقم قيد 121844    محل رئيسى  عن بيع اكسسورات وبيع محمول, بجهة محافظة الجيزة 153 مكرر برج 

المامن كعبيش - فيصل

59 - زياد احمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4298 ورقم 

قيد 121845    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 10ش فاروق حرب - ناهيا - بولق 

الدكرور

60 - اسلم حمدان عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4303 ورقم قيد 121846    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 15شارع المروه الجيزة

61 - عبدا سمير سعد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4339 

ورقم قيد 121847    محل رئيسى  عن  مكتب توريدات ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم  1 ش ابي 

زر الغفاري الكوم الحمر

62 - محمد الحسين محمود عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4341 ورقم قيد 121848    محل رئيسى  عن  مكتب خدمات رجال اعمال, بجهة محافظة الجيزة ش حسن محمد 

- فيصل
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63 - علي مجدي علي فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4356 

ورقم قيد 121849    محل رئيسى  عن بقالة جملة, بجهة محافظة الجيزة 17ش النمرسي-الغيط المنيرة الشرقية

64 - شحاته محمد شحاته وهبه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4361 

ورقم قيد 121850    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة الجيزة 38 شارع كوبري نمرة 4 منشاة 

البكاري ش كعبيش -فيصل

65 - هشام صلح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4409 

ورقم قيد 121851    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 2ش ابو عمرو من ش المنشية ميدان الساعة-

فيصل

66 - ابانوب بخيت عبدالسيد غطاس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4419 ورقم قيد 121852    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش عبدالسميع 

هلل  الطريق الدائري الطالبية-هرم

67 - زينب محمود احمد عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4421 ورقم قيد 121853    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش النصر كفر 

الهنداوى - الوراق - الوراق

68 - شرويت محمود سامي السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4434 ورقم قيد 121854    محل رئيسى  عن تسويق ملبس واكسسورات الكتروني, بجهة محافظة الجيزة 227 

د-حدائق الهرام -الهرم

69 - اكرم وليد حسين محمد الجندي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4439 ورقم قيد 121855    محل رئيسى  عن تقديم خدمات الكاترينج, بجهة محافظة الجيزة 38 مساكن نادي 

الرماية-الهرم

70 - احمد فريد شوقي محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4440 ورقم قيد 121856    محل رئيسى  عن توريدات وتجاره, بجهة محافظة الجيزة رقم 33 شارع راشد هيكل 

من كورنيش النيل -وراق الحضر

71 - قطب فتحي فرغلي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4455 

ورقم قيد 121857    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع والخدمات اللوجستيه, بجهة محافظة الجيزة القيراطين 

ش السكة الحديد مركز اوسيم

72 - محمود حسين عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4457 

ورقم قيد 121858    محل رئيسى  عن توريد اطارات وبطاريات, بجهة محافظة الجيزة طريق سقاره - البر 

الشرقى - شبرامنت - ابو النمرس - الجيزة

73 - سعدي سمير داود القاضي التميمي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4466 ورقم قيد 121859    محل رئيسى  عن بقاله جافة, بجهة محافظة الجيزة داير الناحية كوم بكار فيصل - 

الهرم

74 - اية احمد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4494 

ورقم قيد 121860    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 62 ص حدائق الهرام -الهرم
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75 - امينة عاطف احمد عبدالوارث تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4538 ورقم قيد 121862    محل رئيسى  عن كوافير للسيدات, بجهة محافظة الجيزة 139 ج ش ترعة 

المريوطية

76 - مينا ميلد حبشي قرباقص تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4550 

ورقم قيد 121863    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة المحل رقم 19ش الكثور 

من ش محمد نافع عزية الورد

77 - احمد رجب السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4568 ورقم 

قيد 121865    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه الوجهات, بجهة محافظة الجيزة الخصاص ش جمال 

شعراوي

78 - سعيد حلمى حليم عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4597 

ورقم قيد 121866    محل رئيسى  عن   تجاره الدوات والجهزه الكهربائيه والمنزليه, بجهة محافظة الجيزة 3 

ش التعمير من الثلثينى - ع - غ - العمرانيه

79 - ماهر خليل ابو طالب الزغبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4650 ورقم قيد 121867    محل رئيسى  عن  بيع مفروشات وسجاد, بجهة محافظة الجيزة ش ترعه الزمر 

كوبرى اولد بيومى ابو النمرس - الجيزه

80 - احمد هلل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4653 ورقم 

قيد 121868    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة خلف النادي الرياضي 

المنوات

81 - عطيه عوض ا حبيب عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4654 ورقم قيد 121869    محل رئيسى  عن  توريد خامات بلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش رشاح الساحل 

من كوبرى عثمان احمد عثمان - العمرانيه

82 - رشدى ابراهيم معوض يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4682 ورقم قيد 121870    محل رئيسى  عن  ورشة كهربائى سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهوريه 

بجوار جامع الشاهد الجيزه - اوسيم

83 - ابراهيم معروف ابراهيم عبد المعبود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4686 ورقم قيد 121871    محل رئيسى  عن  مركز تبريد وتكييف, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد حسانين 

محمد الرشاح الجيزه - بولق الدكرور

84 - مؤمن محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4690 

ورقم قيد 121872    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 14ش على رفاعى من عثمان 

محرم - الطالبيه - الهرم - الجيزة

85 - محمد حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4692 

ورقم قيد 121873    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة 16شارع الجمهوريه - منشاة 

القناطر - الجيزة

86 - شروق رمضان سيد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 4693 

ورقم قيد 121874    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 4ش عبدالرازق السيوطي من ش 

الشهيد احمد حمدي الطوابق- فيصل
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87 - عادل عبدالنبي عبد المعبود امام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

4696 ورقم قيد 121876    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي طريق كفر 

حجازي-الرهاوي

88 - علي محمد علي رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4711 

ورقم قيد 121880    محل رئيسى  عن توريدات بلوكات رخام مصري بالعمولة, بجهة محافظة الجيزة 13ش 

عمر بن الخطاب-مدين المل

89 - عمرو محمد شكري محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4741 

ورقم قيد 121882    محل رئيسى  عن مطعم سياحي, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1 بالدور الرضي 

والميزانين بالعقار رقم )61و63( ش الدقي

90 - زكريا محمود محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4743 

ورقم قيد 121883    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار  سيارات, بجهة محافظة الجيزة 29ش بور سعيد -المنيب

91 - محمد احمد السيد دياب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4745 ورقم 

قيد 121884    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش احمد غانم سقيل اوسيم

92 - عمرو محمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4746 

ورقم قيد 121885    محل رئيسى  عن مكتب خدمات توصيل دليفري ماكولت, بجهة محافظة الجيزة 5ش اولد 

الحاج مرزوق بديوي -البراجيل

93 - اريج محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4750 

ورقم قيد 121886    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وخدمات وتقديم دورات تنقيه وتعليميه وتنميه بشريه, 

بجهة محافظة الجيزة ش مسجد الفتح -بهرمس

94 - ايه احمد صابر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4764 ورقم 

قيد 121889    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 33 ش مكه المكرمه - ارض اللواء

95 - عباده محمد محمد عباده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4767 

ورقم قيد 121890    محل رئيسى  عن مقلة, بجهة محافظة الجيزة ش المدرسة صفط اللبن

96 - ايمن جمال فهمي السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4841 

ورقم قيد 121893    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش خالد بن الوليد من ش 

عبدالتواب البهنساوي العروبه

97 - علي كمال فايز احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4850 ورقم 

قيد 121894    محل رئيسى  عن تجارة ملبس واحذية, بجهة محافظة الجيزة 305 ش السودان المهندسين

98 - ميسرة مجدي بيومي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4860 

ورقم قيد 121895    محل رئيسى  عن معرض تاجير سيارات لدي الغير, بجهة محافظة الجيزة 8 ش محمد 

محمود مهران - التعاون - الهرم

99 - حسين جلل عربي صلح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4863 

ورقم قيد 121896    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة الجيزة رقم 17 ش مسجد الرحمن من ش 

المدبح -المنيب
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100 - حازم محمد رشدي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 4864 

ورقم قيد 121897    محل رئيسى  عن تجاره جمله مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 19 ش العطور 2 من 

ش كفرطهورمس الطالبيه فيصل محل بالدور الرضي

101 - محمد صبحي احمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

4870 ورقم قيد 121898    محل رئيسى  عن مكتب لداره  كامب سياحي, بجهة محافظة الجيزة الباويطي

102 - محمد جابر متولي عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

4878 ورقم قيد 121899    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش الصفطاوي -طريق 

الصفطاوي - البراجيل

103 - عمرو احمد شكري محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

4900 ورقم قيد 121900    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن رقم 1 ش 

الخولي من ش السنترال

104 - عبدالرحمن اشرف عبدالرحمن علي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

5012 ورقم قيد 121901    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 6ش غلب حسين

105 - حسين علي محمد مطلوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 5028 

ورقم قيد 121903    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 14ش الرياض - امتداد سعد امام -

الطالبية

106 - حسن عبدالرحيم حسن بركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

5031 ورقم قيد 121904    محل رئيسى  عن الرحلت الداخليه ونقل العمال, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش 

ناجي عيسي-الثلثيني الجديد -عمرانيه

107 - احمد عطا نجييب عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 5036 

ورقم قيد 121905    محل رئيسى  عن  تجارة مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة الجيزة 11ش عادل شعراوي 

مساكن كفرطهورمس -فيصل

108 - محمد حمدان محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

5049 ورقم قيد 121907    محل رئيسى  عن مصنوعات جلدية, بجهة محافظة الجيزة 1شارع صلح الدين من 

شارع عدوي سليم

109 - محمد محمود فؤاد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

5073 ورقم قيد 121909    محل رئيسى  عن توريد جمله وقطاعي لقطع غيار السيارات والعدد الثقيله 

والدرجات والستيراد والتصدير, بجهة محافظة الجيزة 32رقم ش الجهاد من زكي مطر

110 - رمضان عنتر فرحات سالم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 5173 

ورقم قيد 121911    محل رئيسى  عن حظيره مواشي - حلب وتسمين, بجهة محافظة الجيزة عزبه محيسن -

الزيديه

111 - هاني محمد ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 5180 

ورقم قيد 121913    محل رئيسى  عن تصدير مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش التحرير

112 - اسلم حسين احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 5689 

ورقم قيد 121941    محل رئيسى  عن  توريد السلع الغذائيه والحبوب والعلفه, بجهة محافظة الجيزة الزيديه 

طريق البراجيل حوض الرزقه - اوسيم - الجيزه
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113 - هاني فتحي مسعد شيمي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5331 

ورقم قيد 121915    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 2ش العشرين برج البارون -

فيصل

114 - علي حسين عبدالوالي حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5344 ورقم قيد 121916    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش المحطه بشتيل

115 - مؤسسة ثابت للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5354 ورقم قيد 121917    محل رئيسى  عن محل ملبس)دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة ش 

المعهد الديني بشتيل البلد

116 - سامي محمود عبدالعال عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5380 ورقم قيد 121919    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش السويس من جسر 

الكونيسه-المنيب

117 - علء عبدالتواب متولي علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5405 ورقم قيد 121920    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 2 ش كمال المحروقي من 

ترعه السيسي الهرم

118 - نبيلة محمد رجب حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5443 

ورقم قيد 121922    محل رئيسى  عن مشتل بيع نباتات زينة ولند سكيب, بجهة محافظة الجيزة قطعة ارض 

رقم 40 عزبة الشيمي كفر حكيم

119 - اسامه احمد احمد محمد جليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5448 ورقم قيد 121923    محل رئيسى  عن وررشة سروجي سيارات, بجهة محافظة الجيزة الكوم الحمر 

بجوار المقابر خلف مخازن النابيب

120 - عاطف محمد عبدالرازق عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 5472 ورقم قيد 121924    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة الجيزة 5مكرر ش البكري بين 

السريات

121 - حاتم عبدا عبدالرحمن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5486 ورقم قيد 121925    محل رئيسى  عن مشتل وبيع نباتات زينة ولند سكيب, بجهة محافظة الجيزة القطعة 

رقم 197 عزبة الشيمي كفر حكيم

122 - محمود طارق محمد احمد عايش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5495 ورقم قيد 121926    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة الطريق العمومي الكوم 

الحمر

123 - حسن عبدا سيد احمد القرم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5511 ورقم قيد 121928    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول وشحن بضائع, بجهة محافظة الجيزة 130

ش الطيار فكري مدينة التحرير

124 - محمود محمد كامل محمود بطران تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5543 ورقم قيد 121929    محل رئيسى  عن الستشارات الزراعيه ودراسه الجدوى, بجهة محافظة الجيزة 

119 ش الملك فيصل الجيزه الهرم
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125 - ابراهيم جمعه ابراهيم عبد المقصود محمد الصوفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 5577 ورقم قيد 121930    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع اعلف, بجهة محافظة 

الجيزة طريف برطس بجوار مسجد الصوفي

126 - محمد عبد التواب نبوي السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5594 ورقم قيد 121931    محل رئيسى  عن تصنيع افران بيتزا, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عنتر ابو عويس 

من ابو الهول السياحي الهرم

127 - سلمه السيد رشاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5660 

ورقم قيد 121932    محل رئيسى  عن توريدات, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب بجوار مسجد الهدايه

128 - اوليفيا جميل صدقي ملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5661 

ورقم قيد 121933    محل رئيسى  عن محل اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة 11شارع 15 مدينة التحرير

129 - جيهان شحاته حمزه عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5678 ورقم قيد 121934    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة ش غالب العربي من عثمان 

احمد عثمان الكنيسه عمرانيه

130 - عبد الرحمن احمد السيد زكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5683 ورقم قيد 121937    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 2 ش السيد ذكي من ش 

السنترال صفط اللبن فيصل

131 - احمد محمد حامد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5684 ورقم قيد 121938    محل رئيسى  عن فسخاني ابن الحتة, بجهة محافظة الجيزة 197 د ش جاردينيا 

حدائق الهرام الهرم

132 - احمد مبارك محمد دردير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5685 

ورقم قيد 121939    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الجيزة 17 ش المسجد القصي المعتمديه 

ارض اللواء مركز الجيزة

133 - شوق محمد عبد العظيم عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5687 ورقم قيد 121940    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة كورنيش النيل اول طريق 

طناش امام مصنع مصطفي علي مركز الجيزة

134 - علء عوض علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5691 

ورقم قيد 121942    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 ش محمد سيد ابراهيم من 

حسني متولي اليرزونا الهرم الجيزة

135 - اسراء نادى عبد الرحيم عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 5692 ورقم قيد 121943    محل رئيسى  عن   بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 4 بعد الناصيه ش الهدايه 

خلف مصنع المراتب جزيره محمد الوراق

136 - ثروت عوض شنوده عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5695 ورقم قيد 121944    محل رئيسى  عن تصنيع اطباق فويل, بجهة محافظة الجيزة 6ش السيوطى - 

العمرانيه
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137 - ايمن حسين حامد خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5697 

ورقم قيد 121945    محل رئيسى  عن بلي ستيشن, بجهة محافظة الجيزة 136ش الملكة من طريق كفر 

طهرمس - فيصل

138 - حسام محمد عبد المنعم خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5703 ورقم قيد 121946    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس رجالى, بجهة محافظة الجيزة 3 ش عبد 

الغنى عبد ا - التعاون - الهرم - الهرم

139 - حسن مشعال حسن مشعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5705 

ورقم قيد 121947    محل رئيسى  عن بيع علفه وعطاره وبقاله, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبد الناصر - 

كرداسه

140 - اسلم احمد معوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5707 

ورقم قيد 121948    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب اللوميتال, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 6ش 

الرحمه من ش مرسي محمود

141 - وليد عادل علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5709 ورقم 

قيد 121949    محل رئيسى  عن مكتب نقل مخلفات وتأجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة 4ش داير الناحية - 

جزيرة محمد

142 - احمد مصطفي محمود سليم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5713 

ورقم قيد 121950    محل رئيسى  عن بيع عطارة, بجهة محافظة الجيزة الزيدية -ش الجمهورية

143 - الهادى فتحى السباعى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5719 ورقم قيد 121951    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة 13ش الهرم - الجيزة

144 - اميره طارق ابو زيد ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5720 ورقم قيد 121952    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 18ش فيصل - 

الجيزة

145 - صابر دسوقى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5721 

ورقم قيد 121953    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 2ش حسن شاكر من المنشيه ميدان 

الساعه - فيصل - الجيزة

146 - مروه ابو الحجاج احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5724 ورقم قيد 121955    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 26ش عيسوى الجيوشى 

- الجيزة

147 - ناصر ناجح محى الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5728 

ورقم قيد 121956    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة 23ش فيصل - الجيزة

148 - محمد محمد عبدالمعطي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5729 ورقم قيد 121957    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 5 ش 

حسين عبدالباقي

149 - انطون جمال ابراهيم كامل تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5730 

ورقم قيد 121958    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش الرحمه من ش مسجد البهواشي
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150 - دعاء ممتاز خليل عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

5731 ورقم قيد 121959    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه ش الجبانه - جيزة 

- منشاة القناطر

151 - محمد سعد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5732 ورقم 

قيد 121960    محل رئيسى  عن بيع عدد يدوي, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي طريق الجبانه مركز منشاه 

القناطر _الجيزة

152 - سعيد سعد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 5736 ورقم 

قيد 121962    محل رئيسى  عن بيع عدد يدوية, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي بجوار موقف الرهاوي طريق 

نكل العمومي _مركز منشاه القناطر _الجيزة

153 - عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 5800 ورقم قيد 121963    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة 

الجيزة اصبح / 30 ش 8 من ش 10 ارض البركة - وراق العرب

154 - احمد محمد ابراهيم احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5887 ورقم قيد 121965    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

الغريب ميت عقبه

155 - مصطفي سامي مصطفي جعفر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5889 ورقم قيد 121966    محل رئيسى  عن تصدير المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 13 ش سيد طه 

السمكري من ش العشرين-فيصل

156 - هند مصطفي ابراهيم مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5891 ورقم قيد 121967    محل رئيسى  عن محل هدايا, بجهة محافظة الجيزة 293 ش الملك فيصل - الهرم

157 - احمد ناصر خلف محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5896 

ورقم قيد 121968    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2ش الصفاوالمروه فوق نفق اللبيني 

-فيصل

158 - حسام عبدالسلم عبدالحكيم محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 5900 ورقم قيد 121969    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة)دون الذي العسكري(, بجهة محافظة 

الجيزة الشارع السياحي

159 - محمد عبدالرحمن محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5901 ورقم قيد 121970    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة 

ش السوق

160 - عماد سيد علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5903 

ورقم قيد 121971    محل رئيسى  عن بيع اكياس وشنط ومنتجات البلستيك, بجهة محافظة الجيزة الكوم الحمر 

الطريق العمومي امام مسجد فوزي خليفه

161 - شيماء سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5904 ورقم 

قيد 121972    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 31 ش اولد النصر عمرانيه
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162 - احمد مصطفي احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5916 

ورقم قيد 121973    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 15 ش المنشية - بجوار مدرسة 

السعودي -فيصل

163 - نوار محمد علي محمد نوار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5923 

ورقم قيد 121974    محل رئيسى  عن استديو صوت وتوزيع موسيقي, بجهة محافظة الجيزة 446 مجمع نصر 

الدين -الهرم

164 - اسماء ناصر عبد الحميد بركه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5927 ورقم قيد 121975    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة ش داير الناحيه اتريس

165 - محمود مساعد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5938 ورقم قيد 121976    محل رئيسى  عن بيع اثاث منزلي ومكتبي, بجهة محافظة الجيزة 20ش السيده 

زينب تقسيم جوهر ساقية مكي

166 - حمزه صبحي عبدا ابوالهنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5941 ورقم قيد 121978    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ملبس واحذيه, بجهة محافظة الجيزة 11ش 

مصطفي كامل ارض الجمعية

167 - عبدا سيد عبدالعظيم عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5954 

ورقم قيد 121979    محل رئيسى  عن بيع مطابخ, بجهة محافظة الجيزة 291ش الثورة المعدانيه حدائق الهرام 

الهرم -فيصل

168 - نبيله محمد حابت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5956 ورقم قيد 

121980    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت شرقية وايطالية, بجهة محافظة الجيزة 31ش السراء ميدان لبنان -

المهندسين

169 - مصطفى عطا ا اسماعيل حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5959 ورقم قيد 121981    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة سقيل ش جلل 

درويش من ش المحطه - اوسيم

170 - لطيفه قوشتي سيد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5964 

ورقم قيد 121982    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم5 ش السلم من الترابيع منشاة 

البكاري -فيصل

171 - محمد مجدى عبد العال ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5975 ورقم قيد 121984    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 41 ش البصره الدور 

الرضى شقه رقم 3 - المهندسين

172 - مصطفى عصام سيد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5982 ورقم قيد 121986    محل رئيسى  عن  مقاولت عامه وتوريدات عامه وتوريد خرده, بجهة محافظة 

الجيزة 6 ش صلح الدين كيت كات - امبابه- امبابه

173 - مجدى بخيت عجيب عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5984 ورقم قيد 121987    محل رئيسى  عن  تجاره العطور وادوات التجميل, بجهة محافظة الجيزة 1 ش عمر 

بن الخطاب من ش جمال عبد الناصر عزبه المفتى - الوراق
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174 - عصام فولي محمد عبدالمتجلي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5989 ورقم قيد 121988    محل رئيسى  عن  احذيه ومصنوعات جلديه, بجهة محافظة الجيزة 42 ش شهاب - 

المهندسين

175 - اسلم سلمه سعد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

5990 ورقم قيد 121989    محل رئيسى  عن  بيع السلع المنزليه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة 397 ش الملك 

فيصل الطالبيه - الهرم

176 - طارق ربيع جلل على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 5991 

ورقم قيد 121990    محل رئيسى  عن  اجهزه كهربائيه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش على عبد 

ا الموان متفرع من ش والى القصبجى المنيب - المنيب

177 - عبير عيد عبد الغنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6000 

ورقم قيد 121992    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة 9 ش على بن ابى طالب ارض 

الجمعيه م امبابه

178 - محمد احمد برعي جلل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6003 

ورقم قيد 121993    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد الورق وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 26ش 

ابوعلي بعد الموقف البراجيل-البراجيل

179 - احمد جمال الدين السعيد ابراهيم القهوجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 6004 ورقم قيد 121994    محل رئيسى  عن بلي استيشن وصالة بلياردو وتنس طاولة, بجهة 

محافظة الجيزة البدروم الرضي عقار 531 ز حدائق الهرام -الهرم

180 - سهام فتحى السيد محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6006 ورقم قيد 121995    محل رئيسى  عن  توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة بنى سلمه ش 

الطويل بجوار مركز الفيروز - منشاة القناطر

181 - محمود عبدالخالق حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6009 ورقم قيد 121996    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل مطاعم, بجهة محافظة الجيزة 11ش برنشت من 

مدكور فيصل 8 سايقا شقه الدور التاني - فيصل

182 - عماد خيرى عمر عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6012 

ورقم قيد 121997    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 17 ش عبد المحسن مبروك بشتيل 

- اوسيم

183 - هيثم جلل على عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6013 

ورقم قيد 121998    محل رئيسى  عن  كوافير, بجهة محافظة الجيزة 22 ش هارون محل رقم 9 الجيزه الدقى

184 - حسن محمد رجب محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6016 ورقم قيد 121999    محل رئيسى  عن  مكتب الداره مطاعم وقريه ترفهيه, بجهة محافظة الجيزة 

شبرامنت نزلة البصل عزبه محمد ابراهيم مركز ابو النمرس - الجيزه

185 - عبد الحفيظ ناجى ابراهيم مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6020 ورقم قيد 122000    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم ش 

الحاجر - كرداسه
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186 - عمرو عربى سيد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6026 

ورقم قيد 122002    محل رئيسى  عن مكتب انشاء وصيانه الحدائق, بجهة محافظة الجيزة 1 ش المدرسه طريق 

اسيوط الزراعى منيل شيحه - الجيزه

187 - عماد الدسوقى عوض غازى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6030 ورقم قيد 122003    محل رئيسى  عن  ورشه تصنيع الموبيليا والباب والشباك, بجهة محافظة الجيزة 6 

ش عبد الهادى متفرع من المريوطيه - الهرم

188 - محمد جمال عبدالجواد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 6032 ورقم قيد 122004    محل رئيسى  عن بيع موبيلت واكسسوارتها, بجهة محافظة الجيزة 163ش 

الملك فيصل -الهرم

189 - احمد محمود سالم غريب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6034 

ورقم قيد 122005    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة 29 ش الجمهوريه 

من عبد المنعم رياض وراق الخضر - الوراق

190 - ابراهيم محمد رضا عليوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6040 

ورقم قيد 122007    محل رئيسى  عن بيع وايجار المولدات, بجهة محافظة الجيزة 13ش الهرم - الجيزة

191 - محمد عبد المنعم السيد محمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 6041 ورقم قيد 122008    محل رئيسى  عن مكتب توريد اسمده ومبيدات, بجهة محافظة الجيزة اتريس 

بجوار مسجد السلم - منشاة القناطر

192 - محمد سمير محمد عبد الرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 6050 ورقم قيد 122009    محل رئيسى  عن  لعب اطفال, بجهة محافظة الجيزة 409 من ش الجيش - 

حدائق الهرام - الهرم

193 - هند احمد حسن حميدو تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6051 

ورقم قيد 122010    محل رئيسى  عن ملبس داخليه, بجهة محافظة الجيزة 20ش شهاب - المهندسين

194 - مجدى عزيز عطية كامل موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6052 ورقم قيد 122011    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة الجيزة 9ش الخلفاء من ش 

سعد فهيم - بولق الدكرور - الجيزة

195 - مجدى ماهر سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6054 ورقم قيد 122012    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة الجيزة 30ش الهدى من كفر 

طهرمس - الطالبيه - فيصل - الجيزة

196 - عزيزه سعد احمد الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6057 

ورقم قيد 122013    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة زاويه اوسيم - وسط البلد - ابو 

النمرس - الجيزة

197 - احمد ابراهيم مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6058 ورقم قيد 122014    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة محطه الكهربا 

- مركز القناطر - الجيزة

198 - راويه يوسف عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6059 

ورقم قيد 122015    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 12ش ترعه العياط بجوار مسجد الطايش - 

كرداسه- الجيزة

Page 17 of 179 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

199 - رمضان نادى عبد المنجى حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

6060 ورقم قيد 122016    محل رئيسى  عن ورشة رخام, بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح عبد الله - كرداسه 

- الجيزة

200 - رجب احمد محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6061 

ورقم قيد 122017    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 

15شارع سعد امام

201 - خالد عبد ا محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6062 

ورقم قيد 122018    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم5 - السرايا مول - 6اكتوبر

202 - سمير شريف سمير مامون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 6063 

ورقم قيد 122019    محل رئيسى  عن تجاره القمشه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم85 شارع د/ على 

لطفى - 6اكتوبر

203 - احمد جميل فتحي زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6068 ورقم قيد 122020    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ناهيا طريق اللبيني بجوار مطعم 

الكيل

204 - سعيده عمر مهدى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6070 

ورقم قيد 122021    محل رئيسى  عن  مركز طبى, بجهة محافظة الجيزة 1067 ش 24 حى 3 مج 5 - السادس 

من اكتوبر

205 - هبه ربيع حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6072 ورقم 

قيد 122022    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 27 ش صلح سالم عماره بنك 

مصر - الجيزه

206 - محمود محمد عبد العظيم ثعلب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6076 ورقم قيد 122023    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش ترسا من 

محمود السيد الجيزه - العمرانيه

207 - هدي سيد عبدالسميع احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6079 

ورقم قيد 122024    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ملبس )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة 11ش 

الغيط خلف نادي طلئع الجيش

208 - هشام عبد ا صاوى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6080 

ورقم قيد 122025    محل رئيسى  عن  مكتب لعمال النظافه ورفع المخلفات, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 

4 ش الحاج على - العجوزه

209 - احمد سيد صابر حافظ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6087 

ورقم قيد 122026    محل رئيسى  عن  مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة كومبره ش عبد الصبور - 

الجيزه - كرداسه

210 - عادل ميلد جمعه صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6102 

ورقم قيد 122028    محل رئيسى  عن  مكتب نقل البضائع, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه الصليبيه - منشاه 

القناطر
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211 - اسلم حسن عبدالواحد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6104 ورقم قيد 122029    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 4ش 

علي راضي قريه عبدالصمد المنصوريه

212 - علء ربيع محمد ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6105 ورقم قيد 122030    محل رئيسى  عن   مكتب مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم 

غرب البلد بجوار الحاج الكبير - كرداسه

213 - عبد ا عطيه ثابت عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6111 ورقم قيد 122031    محل رئيسى  عن   ببيع البان, بجهة محافظة الجيزة 2 ش بيومى بدوى من ش سليم 

اخر فيصل - فيصل

214 - محمد اشرف شعبان عبد الحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 قيد فى 2023-02-08 

برقم ايداع 6114 ورقم قيد 122032    محل رئيسى  عن  تصميم ديكور ومقاولت وتوريدات عموميه, بجهة 

محافظة الجيزة 2 ش ناصر من ش النادى الرياضى - الهرم

215 - نادر محمد احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6115 ورقم قيد 122033    محل رئيسى  عن مكتب  مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن 5ش 

عزبه الدردير من السنترال

216 - سيد علي محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6123 

ورقم قيد 122034    محل رئيسى  عن تجميع وتوزيع اللبان, بجهة محافظة الجيزة رقم 30 ش محمد حسن من 

البصراوي

217 - هيثم مرسى امام مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6125 

ورقم قيد 122035    محل رئيسى  عن  سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 49 ش عمان الدور الرضى - 

الجيزه - الدقى

218 - محمد رمضان فرغل عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6126 ورقم قيد 122036    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 7 ش عادل يونس من 

ش التيسير - فيصل

219 - سعودي احمد جمعه احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6132 

ورقم قيد 122037    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش الشيخ الشامي -سقيل

220 - عزيزه جابر ابراهيم بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6137 

ورقم قيد 122038    محل رئيسى  عن  تنمية مهارات بشريه, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش المنشيه - الطالبيه- 

فيصل - الجيزه

221 - عمرو فاروق حسن على تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6140 

ورقم قيد 122039    محل رئيسى  عن   مقاولت واعمال الديكور, بجهة محافظة الجيزة 20 ش عبد الحميد 

محرم من ش السلمه - امبابه

222 - فرحات توفيق كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6142 

ورقم قيد 122040    محل رئيسى  عن   ورشه خراطه, بجهة محافظة الجيزة منشاة رضوان بجوار مزراعه بدير 

للدواجن - منشاة القناطر
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223 - عبد الفتاح حسن عبد العظيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6144 ورقم قيد 122041    محل رئيسى  عن   مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة ش عبد العظيم حسن من 

ش ترعه السواحل طناش الوراق

224 - مؤمن سعيد مدن عوض تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6152 

ورقم قيد 122042    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 9ش عبدالظاهر عفيفي منيل شيحه

225 - علء حسين عبد ربه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6154 ورقم قيد 122043    محل رئيسى  عن   مركز طبى, بجهة محافظة الجيزة الرهاوى طريق كفر حجازى 

الجيزه - منشاة القناطر

226 - وليد فواز محمد فواز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6162 ورقم 

قيد 122044    محل رئيسى  عن  مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 50 ش حلمى الدالى من ش منشاة البكرى 

طوابق - فيصل

227 - محمد جمال محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6165 ورقم قيد 122045    محل رئيسى  عن  صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 16 ش الملك فيصل - الكوم 

الخضر - الجيزه

228 - باسم كمال اسماعيل عامر سعده تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6166 ورقم قيد 122046    محل رئيسى  عن   صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 362 ط حدائق الهرام - الهرم - 

الهرم

229 - صلح الدين وفيق محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6167 ورقم قيد 122047    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه بالجمله)دون الذي العسكري(, بجهة محافظة 

الجيزة 1ش عمارات الريزونا برج الصفا امام نادي الطالبيه-الهرم

230 - ممدوح حسن محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6169 

ورقم قيد 122048    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 5ش المرتبة من خاتم المرسلين -

بشتيل

231 - كمال ربيع حامد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6170 

ورقم قيد 122049    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 15 و ش الضغط العالى - حدائق الهرام - 

الهرم - الهرم

232 - صلح شعبان سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6178 

ورقم قيد 122051    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة الطريق العمومى الرهاوى - 

منشاة القناطر

233 - احمد احمد احمد القزاز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6181 

ورقم قيد 122052    محل رئيسى  عن   اتيليه لتصميم الملبس, بجهة محافظة الجيزة 6 مكرر ش حسن محمد 

محطه حسن محمد الهرم الجيزه

234 - احمد سمير علي محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6183 ورقم قيد 122054    محل رئيسى  عن توريد المنظفات الصناعية والمطهرات ومستلزمات ومعدات 

النظافة, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش محمد فهيم - العروبة - الهرم
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235 - صلح ذكى خميس شحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6188 

ورقم قيد 122055    محل رئيسى  عن   محل منظفات, بجهة محافظة الجيزة 41 ش مصرف الكنيسه العمرانيه 

الجيزه العمرانيه

236 - حازم عبد التواب رمزى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6190 ورقم قيد 122056    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة بجوار مركز شباب 

منيل شيحه - الجيزه

237 - ايات محسن حسنى حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6192 

ورقم قيد 122057    محل رئيسى  عن   معرض اثاث ومفروشات وملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 325 

ترعه الزمر ابراج بنك مصر الجيزه العمرانيه

238 - محمد سيد محمد محمد عبد المعطى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6193 ورقم قيد 122058    محل رئيسى  عن   تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن 

طريق صفط اللبن - كرداسه

239 - محمد السيد احمد عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6196 ورقم قيد 122059    محل رئيسى  عن   مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 13ش السلم من ش احمد 

نور الدين كفر كهرمس الجيزه فيصل

240 - سامح سعيد راغب شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6206 

ورقم قيد 122060    محل رئيسى  عن  ترزى, بجهة محافظة الجيزة 58 ش فاروق حرب ناهيا - بولق الدكرور

241 - عنتر خيرى محمود مرسى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6209 ورقم قيد 122061    محل رئيسى  عن   تجاره المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 7 ش ابناء السعوديه 

من الصفا والمروه الجيزه فيصل

242 - محمد على عبد الكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6212 ورقم قيد 122062    محل رئيسى  عن   مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش على الشافعى 

ناصيه الصفطاوى - ارض اللواء - الجيزه

243 - عبد العزيز على الراوى خليل تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6213 ورقم قيد 122063    محل رئيسى  عن   مقهى بلدى, بجهة محافظة الجيزة 2 ش بلل من ش زغلول - 

مشعل - الهرم - محل رقم 5 الجيزه

244 - خالد سمير شوقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6214 

ورقم قيد 122064    محل رئيسى  عن بيع دواجن ومجمدات, بجهة محافظة الجيزة 2 ش المجزر اللى خلف 

مدرسه الورمان الهرم

245 - ايهاب محى الدين ربيع محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 6216 ورقم قيد 122065    محل رئيسى  عن   دعايه واعلن وتنظيم الموتمرات المعارض, بجهة محافظة 

الجيزة 26 ش البصره الندلس الهرم الجيزه

246 - احمد محمد احمد عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6224 ورقم قيد 122066    محل رئيسى  عن   مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ترعه عبد العال 2 

بجوار اسواق العبد ناصيه العشرين فيصل الجيزه
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247 - صباح محمد سعد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6229 ورقم قيد 122067    محل رئيسى  عن  اكسسوارات وهدايا, بجهة محافظة الجيزة 12 محل اسفل كوبرى 

فيصل الجيزه

248 - حسن محمود رفاعى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6231 

ورقم قيد 122069    محل رئيسى  عن اعاده تدوير البلستيك )مكبس(, بجهة محافظة الجيزة منشاه البكارى امام 

حلمى همام - فيصل الجيزه

249 - مراد حلمى فهيم مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6234 

ورقم قيد 122070    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و تأجير سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الجيزة 

402 ج حدائق الهرام الجيزه الهرم

250 - ايمن رومانى روفائيل ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

6236 ورقم قيد 122071    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 3ش مسجد النور من 

الخلص من ش عثمان محرم - الطالبيه

251 - محمد خالد محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 6952 

ورقم قيد 122278    محل رئيسى  عن تسويق اجهزة طبية وملبس واغذية, بجهة محافظة الجيزة 7ش مصدق

252 - حسن صبحى حنفى عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6240 

ورقم قيد 122073    محل رئيسى  عن   سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 79 ش خاتم المرسلين - العمرانيه

253 - الخطيب لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6242 ورقم قيد 122074    محل رئيسى  عن   معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة الجيزة الجسر اليمن 

لترعه الجيزه ابو النمرس - الجيزه

254 - خلف عبد الرحيم خلف عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6243 ورقم قيد 122075    محل رئيسى  عن   مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 29 ش على عبد النبى طلبه 

قميشه - بولق الدكرور

255 - محمود عبد الباسط مصطفى بكر رايح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 6246 ورقم قيد 122076    محل رئيسى  عن   تجاره موبايلت واكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة 3 ش 

السيده عائشه من ش الجمهوريه - الزيديه

256 - تقى عبد الغنى عبد الفتاح عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6249 ورقم قيد 122078    محل رئيسى  عن   خياطه مفروشات, بجهة محافظة الجيزة 6 ش مكرر من سنار م 

الطلبه الجيزه - العجوزه

257 - ساره مقبل محمد حمزه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6253 

ورقم قيد 122080    محل رئيسى  عن  توريد جميع انواع الثاث والموبليا, بجهة محافظة الجيزة 2 ش زكريا 

النصارى العمرانيه - الهرم

258 - سحر سمير محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6254 

ورقم قيد 122081    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية واضافات غذائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 ش 

فوزي عبدالحليم من محور 26 يوليو ارض اللواء
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259 - محمد عبد الحكيم عبد العظيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6256 ورقم قيد 122082    محل رئيسى  عن   بيع  اللوميتال, بجهة محافظة الجيزة 9 ش الوفاء من الصفا 

والمروة - فيصل الجيزه

260 - وائل ابراهيم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6261 

ورقم قيد 122083    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 22 أ ش فريد شوقي

261 - محمد عبدالكريم سالم عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6263 ورقم قيد 122084    محل رئيسى  عن تجميع البان وجبن, بجهة محافظة الجيزة ش الجسر - الزيدية

262 - اسامه اسامه السيد عبده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6265 

ورقم قيد 122085    محل رئيسى  عن  تجاره موبيليا واثاث, بجهة محافظة الجيزة 6 ش مصرف الليبينى 

الشعراوى حاليا - نزلة البطران - قسم الهرم - الجيزه

263 - هانى عثمان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6269 

ورقم قيد 122087    محل رئيسى  عن   مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 9 ش الشيخ ريحان فيصل- 

الجيزه

264 - صابره عبده علي حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6274 

ورقم قيد 122088    محل رئيسى  عن مخبزسياحي, بجهة محافظة الجيزة 10ش احمد لشين -ترسا

265 - محمد محمد فايز قبيصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6279 

ورقم قيد 122089    محل رئيسى  عن   تسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة 37 ش حاتم عبد الحميد من ش 

المطبعه شقه بالدور الرضى - فيصل

266 - محمود قمصان هجرس على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6281 ورقم قيد 122090    محل رئيسى  عن  تجاره الخرده, بجهة محافظة الجيزة 41 ش الشاذلى من ش 

الدكتور عمرانيه الجيزه

267 - حسام رمضان رشاد يسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6283 

ورقم قيد 122091    محل رئيسى  عن   مطعم وكوفى شوب, بجهة محافظة الجيزة 287 ش السودان المهندسين 

- الجيزه

268 - احمد محمد خليل عبدالرحمن العزازي تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 6293 ورقم قيد 122093    محل رئيسى  عن استشالات اسريه واجتماعيه, بجهة محافظة الجيزة 181ش 

السودان الدو 9

269 - ابراهيم يسري ابراهيم عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6299 ورقم قيد 122094    محل رئيسى  عن مركز تلوين ودهانات, بجهة محافظة الجيزة كفر ابوالحديد وردان

270 - عمرو سيد رفاعى محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6301 

ورقم قيد 122095    محل رئيسى  عن   بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة المعتمديه ش عبد الحكم تمام 

سكه الحاج على - الجيزه

271 - محمود محمد عبد ا سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6303 

ورقم قيد 122096    محل رئيسى  عن   الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة 17 ش الملك فيصل المريوطيه 

الجيزه
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272 - ايمان خالد محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6321 

ورقم قيد 122097    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش مكه - طالبيه - 

عمرانيه - الجيزه

273 - محمد حسين رجب عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6326 

ورقم قيد 122098    محل رئيسى  عن   ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 83 ش السيسى - الهرم الجيزه

274 - عبد الهادى محمد على محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 6329 ورقم قيد 122099    محل رئيسى  عن مكتب توزيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 4 ش 

محمد نور من ش جمال - الجيزه

275 - هند كمال جابر على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6331 

ورقم قيد 122100    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه والمقاولت العامه وتعبئه وتغليف يدوى, بجهة 

محافظة الجيزة 5 ش الجمعيه التعاونيه من ش الخبير المنوات ابو النمرس مركز الجيزه

276 - احمد طارق سيد حسن امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6334 ورقم قيد 122101    محل رئيسى  عن   بيع وتركيب قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الجيزة 5 

ش عبد الحميد حجازى المتربه بشتيل الجيزه اوسيم

277 - عبد الحميد محمود على محمود موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 6338 ورقم قيد 122102    محل رئيسى  عن   بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مجلع رومانى - 

العمرانيه الجيزه

278 - حشمت عباس حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6339 

ورقم قيد 122103    محل رئيسى  عن  صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش النصار - تقسيم الجمعيه ب 

الدكرور الجيزه

279 - ابراهيم محمود احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6343 ورقم قيد 122104    محل رئيسى  عن   توريد وبيع الجهزه الطبيه والتعويضيه, بجهة محافظة الجيزة 

55 ش النادى الرياضى برج الطباء الهرم الهرم

280 - محمود احمد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6347 

ورقم قيد 122106    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة رقم 10 ش ناصر جمال ترعه عبدالعال خلف 

تقسيم عمرو بن العاص الثاني

281 - محمد خليل عبدالمنصف خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6353 ورقم قيد 122107    محل رئيسى  عن التجاره والتوريدات للملبس الجاهزة)دون الذي العسكري(, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 2 ش صلح من ش نصوح باشا -ش الوحده

282 - احمد قاسم محمود قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6358 

ورقم قيد 122108    محل رئيسى  عن  خدمات لوجيستيه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش حسين مهران م المل - 

امبابه - الجيزه

283 - كريم محمد محمود سليم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6359 

ورقم قيد 122109    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه, بجهة محافظة الجيزة ش علي جمال الدين العمرانية
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284 - على عبد الوهاب على عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 6362 ورقم قيد 122110    محل رئيسى  عن بيع اطراف صناعيه واجهزه تعويضيه, بجهة محافظة 

الجيزة 18 ش المتحف الزراعى الدور الول فوق الرضى - العجوزه

285 - هيثم خليفة زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6364 ورقم قيد 

122111    محل رئيسى  عن محطه خدمة تموين سيارات وجرارات زراعية, بجهة محافظة الجيزة رقم 105

طريق دهشور - السادس من اكتوبر

286 - محمد سليمان امين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6366 

ورقم قيد 122112    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش الهدايه من المريوطيه -

فيصل

287 - يارا عبد الرحمن حسن سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

6367 ورقم قيد 122113    محل رئيسى  عن   نقل عماله, بجهة محافظة الجيزة 4 ش التقسيم من ش احمد 

السيد عزبه الجالولى - بولق الدكرور

288 - مصطفى على جمعة على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6372 

ورقم قيد 122115    محل رئيسى  عن   مقله وتسالى, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء ش 7 محمود عسران- 

الجيزه

289 - رمزى لمعى وهبه شنوده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 6374 

ورقم قيد 122116    محل رئيسى  عن  بيع مواد عذائيه وسجائر, بجهة محافظة الجيزة 1 ش جلل الدسوقى 

المنيب الجيزه

290 - الشيخ محمد رفعت محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6379 ورقم قيد 122118    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 30 ش السلم من 

ش الظاهر بيبرس وراق الحضر الوراق

291 - مبارك محسن مبارك سليم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6388 ورقم قيد 122122    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 

62 ش علي المغربي - الكوم الخضر

292 - محمد بدر عبدالعزيز عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6392 ورقم قيد 122123    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش شعبان راشد وراق الحضر

293 - احمد حسانين هاشم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6394 

ورقم قيد 122124    محل رئيسى  عن  ورشه تصنيع شنط, بجهة محافظة الجيزة 80 ش مصطفى الغيطانى من 

ش القصر الجيزه امبابه

294 - ايهاب ناجى ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6396 ورقم قيد 122125    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 25 ش محمود عارف 

من ش الشيشينى المريوطيه فيصل

295 - سميحه حسن احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6404 

ورقم قيد 122127    محل رئيسى  عن  مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 13 ش احمد عباس من ش الملكه 

العشرين الجيزه فيصل
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296 - محمد السيد محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6407 ورقم قيد 122128    محل رئيسى  عن   توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش ابراهيم 

عبد المجيد من ش احمد عرابى الجيزه

297 - صبري عبدا محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6412 ورقم قيد 122129    محل رئيسى  عن اتليه وورشة تصميم ازياء, بجهة محافظة الجيزة 18 ش القدس 

الشريف-المهندسين

298 - محمد عادل حامد محمد الجوهري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6422 ورقم قيد 122130    محل رئيسى  عن محل تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن الخطاب -

طناش

299 - مينا كمال عزيز ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6427 

ورقم قيد 122133    محل رئيسى  عن توريد مواد عذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش الفردوس كورنيش النيل -

وراق الحضر

300 - سمير عزت محمد علي غنيمي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6438 ورقم قيد 122134    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد الدعوة 

-شبرامنت

301 - احمد محمد محمد مكاوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6440 

ورقم قيد 122135    محل رئيسى  عن تجارة وبيع التوكتك جديد ومستعمل وقطع غيار والخرده, بجهة محافظة 

الجيزة ش مصرف اللبيني كفر حكيم

302 - علي محمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6442 

ورقم قيد 122136    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة رقم 47 ش عمربن الخطاب -وراق 

العرب

303 - مصطفي سيد حسن عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6445 

ورقم قيد 122137    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة 30

ش المنصورية مشعل محل رقم 7 -الهرم

304 - هشام صبري سالم سلمي حسان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6446 ورقم قيد 122138    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة الجيزة ش صلح 

سالم - الزيدية

305 - اسلم صبري علي اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6457 ورقم قيد 122139    محل رئيسى  عن بيع الغذايه والمشروبات بالجمله, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

عثمان محرم طالبيه

306 - علي حسين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6459 

ورقم قيد 122140    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش الدكتور لشين -المريوطيه -

فيصل

307 - عادل فؤاد عبدالقوي عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6463 ورقم قيد 122141    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية جملة وقطاعي, بجهة محافظة الجيزة 10ش 

العدوي من ش اللبيني - الهرم
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308 - نصحي حلمي عريان برسوم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6466 ورقم قيد 122142    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة رقم 7 ش 

ابن ورد - اللبيني -المريوطيه -الهرم

309 - احمد طارق دياب محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6468 

ورقم قيد 122143    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش مبروك مطاريد من زغلول كفر 

الجبل

310 - هيثم محمد حسن محمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6473 ورقم قيد 122144    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الجيزة 27ش عبدالمنعم رياض -

المنيب

311 - عزه تاضروس مجلي عبد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6478 ورقم قيد 122145    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع اليس كريم, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش نبيل 

بدر الدين - كفر نصار -اخر فيصل

312 - احمد محمد علي عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6480 

ورقم قيد 122146    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة ش جمال سعيد من ش السيده زينب 

خلف معهد اللسن كفر الجبل -الهرم

313 - محمود يحي عباس حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6485 ورقم قيد 122147    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تركيبات حمامات السياحه, بجهة محافظة الجيزة 

رقم18 ش الشهابيه من كفر السلمانيه وراق العرب

314 - احمد محمد فوزي ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6488 ورقم قيد 122148    محل رئيسى  عن صاله جيم, بجهة محافظة الجيزة رقم 29 ش الضو

315 - اشرف احمد خليل حواش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6489 

ورقم قيد 122149    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب طريق 

المناشي الخطاطبه

316 - مجدي درويش حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6490 

ورقم قيد 122150    محل رئيسى  عن محل ملبس اطفال, بجهة محافظة الجيزة رقم 23 ش جمال عبدالناصر -

المنيب

317 - خالد فتحي ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 6492 

ورقم قيد 122151    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش المساكن البراجيل

318 - حربي عارف خليفه عبد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6493 ورقم قيد 122152    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتشطيبات معماريه, بجهة محافظة الجيزة 

بشتيل طريق البراجيل 3ش محمد الدره -الحفريه

319 - محمد ابو اليزيد عقبي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6494 ورقم قيد 122153    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش اولد عمران منيل 

شيحه
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320 - عمرو سامي محمد السيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

6495 ورقم قيد 122154    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش زغلول - كفر 

الجبل قبلي الشوربجي -الهرم

321 - هاجر خالد احمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 7288 ورقم 

قيد 122350    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 ش احمد بلطه

322 - محمد محمود علي عاشور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6502 

ورقم قيد 122155    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة)دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة 106ش 

علي عبدالعال من ش الجامع المنيرة

323 - مالك احمد سعيد عبد العظيم جنيدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 6504 ورقم قيد 122156    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وبيع خراطيم, بجهة محافظة الجيزة 34 

ش اولد ابو النصر من ش العروبه

324 - عاصم محمد احمد محمد الدميري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6511 ورقم قيد 122158    محل رئيسى  عن مقر اداري لتوريد المواد الغذائية وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والمتحركة ومنافذ بيع الطعمة و المشروبات بنظام الفرنشايز لحساب المنشاة والغير, بجهة محافظة الجيزة 2 ش 

مركز حلم طفل - كفر حكيم

325 - احمد محمد عبد السميع محمود الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 6512 ورقم قيد 122159    محل رئيسى  عن  مكتب تجاره وتوريد مواد التعبئه والتغليف, بجهة محافظة 

الجيزة 34 ش امتداد ترعه زنين - المعتمديه

326 - شيماء عزت عبد المنعم عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6513 ورقم قيد 122160    محل رئيسى  عن  توريدات عامه وديكورات, بجهة محافظة الجيزة 2 برج العاصمه 

المريوطيه - الهرم

327 - محمد عيسي سعيد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6515 ورقم قيد 122161    محل رئيسى  عن كوفي شوب مشروبات باردة وساخنه, بجهة محافظة الجيزة ش 

سعد زغلول

328 - خالد نجاح ابراهيم خميس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6518 

ورقم قيد 122162    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة شارع باتا الجيزه - 

كرداسه

329 - سعيد عبد المغنى محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6525 ورقم قيد 122163    محل رئيسى  عن   بيع وتوزيع مستحضرات التجميل, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

محمد خليفه من ش السنترال ال ب الدكرور - الجيزه

330 - شادى على احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6526 

ورقم قيد 122164    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 4 ش جامعه القاهره - الجيزه - 

الجيزه

331 - وليد محمد فرغلى محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6530 ورقم قيد 122165    محل رئيسى  عن  بيع انظمه كاميرات ودش, بجهة محافظة الجيزة 2 ش اولد 

قاعود من ش كعبيش طوابق الجيزه - فيصل
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332 - فاطمه زعلول احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6532 

ورقم قيد 122166    محل رئيسى  عن توريد اكسسوار الموبيلت وتوريد مواد التعبئة التغليف, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 3 عمارات الشركه الوطنيه من اللبيني-الهرم

333 - شحات شعبان محمد عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6544 ورقم قيد 122167    محل رئيسى  عن  قهوه, بجهة محافظة الجيزة بجوار جراج سعد بدير - برطس - 

اوسيم- الجيزه

334 - عبدالرحمن راشد عبدالحكيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 6546 ورقم قيد 122168    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 2 ش المواردي 

المطبعة -الهرم

335 - محمود رجب مبروك دويدار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6556 

ورقم قيد 122169    محل رئيسى  عن  مستلزمات طيور زينه وحيوانات اليفه بالتجزئه, بجهة محافظة الجيزة 

57 ش السادات ناصيه ش مساكن كفر طهرمس - فيصل

336 - اشرف عطيه حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6562 

ورقم قيد 122170    محل رئيسى  عن  مكتب ونقل عمال ورحلت, بجهة محافظة الجيزة 34 ش العامل من ش 

مستشفى الصدر - العمرانيه

337 - محمد عصمت علي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6563 

ورقم قيد 122171    محل رئيسى  عن مشغل تطريز, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مسجد الشهداء

338 - محمد مرضى محمد عبد الحكيم السراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 6568 ورقم قيد 122172    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

كفر حجازى بجوار مسجد المدينه المنوره - منشاه القناطر

339 - مصطفى كامل احمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6578 

ورقم قيد 122173    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة نهاية ش الصفا والمروة رقم 1 ش 

علي محمود الطوابق فيصل

340 - حمادة احمد علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6579 

ورقم قيد 122174    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة 3ش محمد الطاهر من مرسي محمود 

ارض اللواء

341 - عبدالحليم عبدالكريم رزق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6580 ورقم قيد 122175    محل رئيسى  عن مطعم فول و فلفل, بجهة محافظة الجيزة كفر ابوحميده بني 

مجدول الكرداسة

342 - سعيد عبد المجيد احمد ابو الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6581 ورقم قيد 122176    محل رئيسى  عن  مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم بجوار مسجد فجر 

السلم - الجيزه

343 - اسماء محمد السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6582 

ورقم قيد 122177    محل رئيسى  عن  تجاره ملبس, بجهة محافظة الجيزة 429 ن حدائق الهرام الهرم الجيزه
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344 - كريم عطية صديق قلدس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6584 

ورقم قيد 122178    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 2ش سيد عبدالنعيم سليم الكوم 

الخضر الهرم

345 - فارس محمد علي سليمان برغوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6591 ورقم قيد 122179    محل رئيسى  عن توريدات اجهزة اتصالت و الليكترونيات )فيما عدا الكمبيوتر(, 

بجهة محافظة الجيزة 446ش الهرم مجمع نصر الدين عمارة 4 الدور الثالث

346 - كامل محمد عبدا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6593 

ورقم قيد 122180    محل رئيسى  عن معمل تحاليل كيميائية, بجهة محافظة الجيزة 8ش ال حمد الثاني برج 

الحمد اول فيصل محمد صبحي سابقا - فيصل

347 - محمد عبد الشافى احمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 6600 ورقم قيد 122181    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 12  

ش15 صباح السيد من ش المنشيه فيصل

348 - اشرف محمد خيرى رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6602 

ورقم قيد 122182    محل رئيسى  عن  سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 76 ش الضغط العالى حدائق 

الهرام - الهرم - الجيزه

349 - نسمه احمد محمد ابو الفضل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6603 ورقم قيد 122183    محل رئيسى  عن  مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة ش مدرسه الشهيد محمد 

عادل بجوار مسجد الرحمه الحسانين - منشاه القناطر

350 - احمد حسن على عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6605 

ورقم قيد 122184    محل رئيسى  عن  مخبز الى بلدى, بجهة محافظة الجيزة حاره من ش بهاء سالمان - من ش 

الكباش بشتيل م اوسيم - اوسيم

351 - خالد جوده سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6613 ورقم 

قيد 122186    محل رئيسى  عن  تجاره اعلف, بجهة محافظة الجيزة 2 ش سعد زغلول جيزه - اوسيم

352 - احمد مجدى  نظمى عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6616 ورقم قيد 122187    محل رئيسى  عن ورشة تركيب الوميتال والمقاولت, بجهة محافظة الجيزة 2ش 

عمر بن الخطاب جزيرة الوراق الوراق

353 - احمد عواد عبد الرازق عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6617 ورقم قيد 122188    محل رئيسى  عن كبابجى, بجهة محافظة الجيزة 1 ش النصر سيدى عمار عمرانيه 

شرقيه - العمرانيه

354 - احمد يحى زكى حسوبه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6622 

ورقم قيد 122190    محل رئيسى  عن  مطعم, بجهة محافظة الجيزة 1 ش النساج م عقبه العجوزه - العجوزه

355 - منيرفا على سيد حلوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6623 ورقم 

قيد 122192    محل رئيسى  عن  تجاره وبيع ادوات المنزليه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش العقباوى من ش 

الليبينى - الهرم

356 - نشوى على يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6630 

ورقم قيد 122194    محل رئيسى  عن   بيوتى سنتر, بجهة محافظة الجيزة وحده 4 عقار 438 مدينه الفردوس  

- السادس من اكتوبر
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357 - احمد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6631 

ورقم قيد 122195    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش الجزيره - طناش - بجوار 

دائرى الوراق - الوراق

358 - احمد مدحت محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6642 

ورقم قيد 122198    محل رئيسى  عن   بيع منتجات اللبان بأنواعها, بجهة محافظة الجيزة 13 ش محمود امين 

من ش سليمان جوهر - الدقى - الجيزه

359 - سعيد احمد على احمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6643 ورقم قيد 122199    محل رئيسى  عن   كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة 6 ش حسين كمال بين 

السرايات - الدقى

360 - ايمن كرم جاد بطرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6647 ورقم 

قيد 122200    محل رئيسى  عن  بيع اجهزه منزليه واثاث, بجهة محافظة الجيزة ناصيه ش احمد حسين من 

المنشيه الرئيسى م الساعه طالبيه - الجيزه

361 - احمد محمد احمد عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6651 

ورقم قيد 122201    محل رئيسى  عن  مركز سمكره سيارات, بجهة محافظة الجيزة 9 ش سمير فتحى من كفر 

كهرمس - فيصل

362 - محمد على احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6653 ورقم 

قيد 122202    محل رئيسى  عن  مكتب توريدات عموميه وتوريد نجيل الصناعى, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه ش الخلفاء الرشدين بجوار مسجد الخلفاء الرشدين - منشاة  القناطر

363 - ابراهيم سليمان سعد الديبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 6654 

ورقم قيد 122203    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه 

الصلبيه

364 - محمود محمد حسن عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

6655 ورقم قيد 122204    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ملبس جاهزة)دون الذي العسكري(, بجهة 

محافظة الجيزة 1ش عبدالحميد قاسم من كورنيش النيل وراق الحضر-الوراق

365 - احمد فراج محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6664 

ورقم قيد 122205    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه)دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش 

6 اكتوبر من عثمان محرم طالبيه

366 - عبدا حسن محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6667 

ورقم قيد 122206    محل رئيسى  عن مكتب توصيل وشحن بضائع, بجهة محافظة الجيزة 8ش حسن عوض ا 

مسجد مكه المكرمة المعتمدية

367 - ربعه فتحي محمد جمعة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6668 

ورقم قيد 122207    محل رئيسى  عن معرض ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 12 ش عمر بن الخطاب 

من ش النصر ارض الجمعية - امبابة

368 - علي عبدالعزيز علي الهنداوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6670 ورقم قيد 122208    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة محافظة 

الجيزة 5 ش عثمان بن عثمان القومية العربيه - امبابه
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369 - هلل صابر فرحات جمعة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6675 

ورقم قيد 122209    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 شارع العروبه طالبية

370 - عماد  حمدي ربيع اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6681 ورقم قيد 122210    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 33ش ابراهيم 

الدسوقي من ترعه السواحل وراق الحضر

371 - عمرو ربيع هاشمي عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6684 

ورقم قيد 122211    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتاجير معدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 73 شارع الجديد

372 - اسلم حماده سليمان عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6686 

ورقم قيد 122212    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه كوبرى نجيب 

محفوظ م - منشاه القناطر - الجيزه

373 - محمد ايهاب الرفاعي البيومي الرفاعي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 6695 ورقم قيد 122213    محل رئيسى  عن جزارة ومشويات, بجهة محافظة الجيزة رقم 58 ط حدائق 

الهرام-الهرم

374 - احمد محمد علي عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6697 

ورقم قيد 122214    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 3 برج مكه من ش القدس 

كعبيش الطوابق الجيزه - فيصل

375 - كريم السيد عباس الحنفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6706 

ورقم قيد 122215    محل رئيسى  عن ورشه استليس, بجهة محافظة الجيزة ش محمد الربعي بجوار نزله 

الدائري-البراجيل

376 - محمد احمد هاشمي عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6708 ورقم قيد 122216    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 5ش اسواق القديم

377 - محمد عبدالنبي حسين محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6713 ورقم قيد 122218    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة داير الناحيه بنزل 

الشطر

378 - وجدي عريان يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6721 ورقم قيد 122220    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 10ش الزهراء من 

مستشفي الصدر

379 - ايمن عصام الدين شاكر السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6724 ورقم قيد 122221    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 شارع 

مسجد ابو داود

380 - احمد شعبان احمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6725 

ورقم قيد 122222    محل رئيسى  عن  تجاره ملبس, بجهة محافظة الجيزة 138 ش العريش الهرم - الجيزه

381 - عبدالواحد  محمد محمود عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6727 ورقم قيد 122223    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 

شارع الحاج عبدالعزيز شحاته عفيفي طناش
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382 - ميلد عوض سلمه عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6734 

ورقم قيد 122225    محل رئيسى  عن  ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 5 ش عبد العزيز بال من عباد ا 

الصالحين - الطالبيه - الهرم

383 - ايسر عصام فخرى المفتى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6745 

ورقم قيد 122227    محل رئيسى  عن  مقاولت وانشاءات, بجهة محافظة الجيزة 30 مساكن الضباط خلف 

ومبى الجيزه - العمرانيه

384 - احمد عبدالبر عبدالجاير شافعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6749 ورقم قيد 122228    محل رئيسى  عن اصلح الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة 37 ش 

عبدالمنعم الصاوي من ش السودان

385 - محمد حسنى احمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6750 ورقم قيد 122229    محل رئيسى  عن  مقاولت وتشطيبات وتركيبات وتوريدات عموميه, بجهة محافظة 

الجيزة عماره 1381 شقه 1 الحى الرابع مجاوره 7 - اكتوبر - السادس من اكتوبر

386 - انتصار محمد فتحي ابراهيم اللقاني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 6758 ورقم قيد 122231    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش الشتراكية العمرانية 

الغربية

387 - محمود محمود الهادى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6760 ورقم قيد 122232    محل رئيسى  عن  مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة شارع مراد عطا 

البراجيل الرئيسى - اوسيم

388 - سامى جمال جلل عطيه ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6765 ورقم قيد 122233    محل رئيسى  عن مقلة تسالي, بجهة محافظة الجيزة بني مجدول بجوار صيدلية 

زيتون م كرداسة

389 - محمد سلمه محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6766 ورقم قيد 122234    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم5 مول الحمد - 

السادس من اكتوبر

390 - اسامة عبد الحميد عطيه ابو مبره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6770 ورقم قيد 122236    محل رئيسى  عن مقلة تسالي, بجهة محافظة الجيزة ناهيا الكوبري الغربي بجوار ش 

البشلوى

391 - اسلم مؤمن ربيع محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6771 

ورقم قيد 122237    محل رئيسى  عن بيع مجوهرات, بجهة محافظة الجيزة 55شارع النزهه - الشيخ زايد - 6

اكتوبر

392 - كمال السيد عبد المقصود سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6775 ورقم قيد 122239    محل رئيسى  عن ورشة اصلح معدات ثقيلة يدويا, بجهة محافظة الجيزة منشأة 

رضوان الطريق العمومي بجوار مسجد تاكي منشأة القناطر

393 - عبد العزيز فاضل حسن عبد النعيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6777 ورقم قيد 122240    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد وتركيب وصيانة اجهزة التبريد والتكييف 

ومستلزماتها واعمال المقاولت المتكاملة, بجهة محافظة الجيزة 3 ش صلح العربي الوراق
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394 - محمد عبد الرؤف رياض احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6778 ورقم قيد 122241    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير و مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش بدوى 

سلطان من ش المنشيه المطبعه - فيصل

395 - مسعد عادل علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6779 

ورقم قيد 122242    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة ش سالم الغنام من ش المتربه بشتيل

396 - خلود خالد ابراهيم خالد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6780 ورقم 

قيد 122243    محل رئيسى  عن  شحن وتخليص جمركى, بجهة محافظة الجيزة 6 ش طيبه العمرانيه - 

العمرانيه

397 - عبدالمنعم محمود عبدالمنعم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6783 ورقم قيد 122244    محل رئيسى  عن  سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع فرج بركه من 

شارع ترعه السيسى - الهرم

398 - سيد اشرف سيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6784 ورقم قيد 122245    محل رئيسى  عن مقاولت اعمال متكامله وتوريد مواد بناء, بجهة محافظة الجيزة 5

ش الجيش - وراق الحضر - الوراق - الجيزة

399 - حسني حسني محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6787 

ورقم قيد 122246    محل رئيسى  عن   بيع الحلويات الشرقيه, بجهة محافظة الجيزة 42 ش الدكتور خالد طالبيه 

- الجيزه

400 - اسلم امام محمد البوهي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6791 

ورقم قيد 122247    محل رئيسى  عن  توريد وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 22 شارع عبد 

الحميد رافع بجوار مركز شباب البطران نزلة البطران - الهرم

401 - فردوس سامى جرجس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6794 ورقم قيد 122248    محل رئيسى  عن   استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة 15 ش همدان - الجيزه - 

الجيزه

402 - السيد عبدا السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6798 

ورقم قيد 122249    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 شارع عبدالخالق

403 - اسلم مدحت سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 6800 

ورقم قيد 122250    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عموميه ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة 28 ش توفيق 

ابو خضره بشتيل - اوسيم

404 - اروي عماد محمود منتصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6802 ورقم قيد 122251    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 برج مراد

405 - محمد خلف ياسين عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6810 ورقم قيد 122252    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 95شارع عبد المنعم 

رياض - وراق الحضر - الوراق

406 - اماني منتصر عبدالنبي منتصر عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-14 

برقم ايداع 6816 ورقم قيد 122253    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة الجيزة 357 أ- حدائق الهرام -

الهرم
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407 - اكرامى رفعت حسنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

6822 ورقم قيد 122254    محل رئيسى  عن   كوفى شوب, بجهة محافظة الجيزة 26 ش السد العالى - الدقى - 

الجيزه - الدقى

408 - مجدي اسماعيل علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

6829 ورقم قيد 122255    محل رئيسى  عن مقولت وتسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان بن 

عفان القومية العربيه

409 - روماني سمير عوض حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6830 

ورقم قيد 122256    محل رئيسى  عن محل مجوهرات ومصوغات, بجهة محافظة الجيزة 18 معهد البحاث 

الوراق

410 - نجيه صلح عبد الجبار على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 6836 ورقم قيد 122257    محل رئيسى  عن   مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة نكل بجوار مسجد 

التوحيد - منشاة القناطر الجيزه

411 - عادل محمود علي رمضان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6843 

ورقم قيد 122258    محل رئيسى  عن كافية ومطعم, بجهة محافظة الجيزة 57م حدائق الهرام -الهرم

412 - امام حسن امام رشاد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6849 ورقم 

قيد 122259    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 20 شارع علي بن ابي 

طالب من شارع عبدالقادر الخولي من شارع التل

413 - محمودى جمال ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

6850 ورقم قيد 122260    محل رئيسى  عن تاجير مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة الجيزة 52 ش محمد 

حسين - الهرم

414 - محمد رمضان محمد مقلد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6853 

ورقم قيد 122261    محل رئيسى  عن  سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2 ش ثابت طه من ش الشهيد احمد 

حمدى منشيه البكارى الجيزه - فيصل

415 - ياسر سماح رمضان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

6865 ورقم قيد 122262    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة قرية كفر حجازي 

بجوار مسجد علوان مركز

416 - احمد سمير عبدالعظيم محمد المحلوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 6868 ورقم قيد 122263    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة الجيزة 89 ش  النيل

417 - سعاد وحيد سعد فكري تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6892 

ورقم قيد 122266    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 1 ش شريف - الملك فيصل - 

محطة المساحة-فيصل

418 - غاده عبد المنعم فهمى عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 6896 ورقم قيد 122267    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة)دون الذي العسكري(, بجهة محافظة 

الجيزة ش علي فرج ناصية ش المدرسة
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419 - عمر حسين محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6901 

ورقم قيد 122268    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 43 ش عمرو بن العاص -الطوابق -

فيصل

420 - رجب فتح الباب عبد ا فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 6903 ورقم قيد 122269    محل رئيسى  عن تجاره الثاث المنزلى و المكتبى, بجهة محافظة الجيزة 2 ش 

محمد ياسين ناصيه ترعه المريوطيه الجيزه فيصل

421 - محمد على عبد المنعم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6905 

ورقم قيد 122270    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالي, بجهة محافظة الجيزة 2ش مدينه النصر من 

الثلثيني

422 - كيرلس صفوت خليفه مريد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 6909 

ورقم قيد 122272    محل رئيسى  عن   توريد فراخ ولحوم مجمده, بجهة محافظة الجيزة 40 شارع المشروع - 

المنيره الجيزه امبابه

423 - اسلم فهمى محمد عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

6938 ورقم قيد 122275    محل رئيسى  عن محل لعب اطفال واكسسورات, بجهة محافظة الجيزة 89 ش 

فيصل المريوطيه -الهرم

424 - محمود سعيد رمضان شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

6941 ورقم قيد 122276    محل رئيسى  عن لعب اطفال وهدايا, بجهة محافظة الجيزة 2ش صابر جمعة ناصية 

ش كعبيش -فيصل

425 - حمدى كمال عبد المنعم سعد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

6964 ورقم قيد 122279    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 شارع سيد 

القفاص من شسليمان العربي من المسابك بشتيل

426 - محمد عبدالعزيز عبدالفتاح الشابوري تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 7010 ورقم قيد 122283    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش اليمان بال - عزبة 

المفتي -وراق العرب

427 - احمد مصطفي محمود محمد ذكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

7026 ورقم قيد 122284    محل رئيسى  عن صيانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة شارع مسجد التوبه -وراق 

العرب

428 - احمد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 7031 ورقم قيد 122285    محل رئيسى  عن   تجاره الدوات الصحيه, بجهة محافظة الجيزة 78 ش 

العشرين الجيزه فيصل

429 - احمد محمد فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 7036 

ورقم قيد 122286    محل رئيسى  عن   بقاله, بجهة محافظة الجيزة شارع الرياح البحرى الرئيسى نكل - مركز 

منشاه القناطر الجيزه

430 - عبد المسحن محمد عباس خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

7039 ورقم قيد 122287    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 شارع صديق البان 

من شارع الرشاح -زنين
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431 - سميره مرسى عبد القادر الشيخ على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 7042 ورقم قيد 122288    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة 27 ش احمد لطفي 

السيد -الهرم

432 - عيسى فوزى عوض عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

7064 ورقم قيد 122292    محل رئيسى  عن اكسسوارات وادوات التجميل, بجهة محافظة الجيزة 13 ش محمد 

المشطاوي من ش المدرسة البتدائية

433 - مرنا بخيت مهنى مسعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 7066 

ورقم قيد 122293    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة 6 ش برعي القديم من ش المدرسة 

البتدائية -صفط اللبن

434 - ايمان طه خليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 7071 ورقم 

قيد 122294    محل رئيسى  عن تسويق عقارى و وساطة عقارية, بجهة محافظة الجيزة 3ش رفاعى من عثمان 

محرم الطالبيه - الجيزة

435 - اسامه ابراهيم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 7073 

ورقم قيد 122295    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي بجوار مركز 

الشباب

436 - عماد حمدى عبد الواحد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

7074 ورقم قيد 122296    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت حفر ابار, بجهة محافظة الجيزة الرهاوي من 

شارع السوق الجديد

437 - نبيل كامل حبيب ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 7077 

ورقم قيد 122297    محل رئيسى  عن اعمال اللومنيوم, بجهة محافظة الجيزة 2شارع جمال نظير من خاتم 

المرسلين العمرانيه - الجيزة

438 - محمود محمد محمود عبد الظاهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

7195 ورقم قيد 122322    محل رئيسى  عن   ورشه الوميتال, بجهة محافظة الجيزة رقم 10 شارع الفيومى 

الجيزه بولق الدكرور

439 - فاطمة دياب يوسف رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7108 

ورقم قيد 122299    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 6ش رجب عيسي من ش فتحي 

الموان من الشهيد احمد حمدي

440 - ايه اشرف حسن عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7109 

ورقم قيد 122300    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة رقم 21 ش الحجاز -المهندسين

441 - احمد سيد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7113 ورقم 

قيد 122301    محل رئيسى  عن مكتب تسويق رياضي, بجهة محافظة الجيزة ش حسانين متفرع من سعد امين

442 - محمد سعيد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7120 

ورقم قيد 122303    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة 13 ش شهاب ناصية ش العراق -

المهندسين
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443 - امير عاطف عبد الموجود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7130 ورقم قيد 122304    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وبقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 شارع 

الشعراوى من كفر غطاطى - فيصل

444 - مالك ماهر عبد الحميد عبد المتعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7131 ورقم قيد 122305    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه واداره وتشغيل المطاعم والكافيهات, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 300 عماره النبراوى - الجيزه

445 - بهاء محمد سعيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7135 ورقم 

قيد 122306    محل رئيسى  عن  مقاولت عامه والتوريدات العموميه, بجهة محافظة الجيزة شارع احمد سعيد 

من كفر غطاطى الجيزه - فيصل

446 - شيحه احمد السيد عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7141 

ورقم قيد 122307    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة شارع ناصيه ابو ضيف بجوار 

موسي

447 - عادل متولى حسين عبده ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7144 ورقم قيد 122308    محل رئيسى  عن   مكتب توريد نباتات, بجهة محافظة الجيزة 6 ش ابراهيم شعبان 

من ش الجمهوريه الجيزه - اوسيم

448 - عمرو محسن خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7146 

ورقم قيد 122309    محل رئيسى  عن  بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 471ش ترعة السيسي 

زغلول الهرم

449 - كرم السيد عبد الفتاح سيد نصر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7151 ورقم قيد 122310    محل رئيسى  عن   ورشة حدادة, بجهة محافظة الجيزة رقم 68 شارع احمد ربيع - 

البراجيل - الجيزه - اوسيم

450 - يوسف احمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7153 ورقم قيد 122311    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه وتجاره مخلفات مبانى, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 2 حاره فريد سويلم من شارع البوهى امبابه

451 - محمد عبد المجيد عبد الرحيم عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 7160 ورقم قيد 122312    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة رقم 18 ش عمر 

مرزوق من ش الثلثيني من العشرين -فيصل

452 - محمد مسعود احمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7165 

ورقم قيد 122313    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش على برونز من المجزر اللى 

الليبينى هرم - الهرم

453 - اسلم رمضان محيرب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7168 ورقم قيد 122314    محل رئيسى  عن   مكتب توريد نباتات واشجار الزينه, بجهة محافظة الجيزة غرب 

البلد كفر حكيم كرداسه جيزه - الجيزه

454 - نصر محفوظ يسى عبد المسيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7176 ورقم قيد 122315    محل رئيسى  عن   تأجير ساعات, بجهة محافظة الجيزة 41 ش السودان - الدقى - 

الجيزه
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455 - اسلم محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7188 

ورقم قيد 122319    محل رئيسى  عن   مكتب نقل عمال ورحلت, بجهة محافظة الجيزة برك الخيام - ش برك 

الخيام م . كرداسه - الجيزه

456 - عمر نصر الدين السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7190 ورقم قيد 122320    محل رئيسى  عن   تجاره الجمله فى البويات, بجهة محافظة الجيزة رقم 34 

عمارات منصر شقه 1 الدور الرضى - فيصل فيصل

457 - احمد محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7193 

ورقم قيد 122321    محل رئيسى  عن  البيع بالتجزئه للجهزه الكهربائيه المنزليه والثاث ومعدات الضاءه 

وغيرها من الصناف المختلفه, بجهة محافظة الجيزة 38ش الخلفاء الراشدين - الجيزه

458 - اسماء ابو هريره سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7197 ورقم قيد 122323    محل رئيسى  عن   توريد ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش الجيش طموه ابو 

النمرس - الجيزه

459 - ساره بيومى عبد الحميد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7202 ورقم قيد 122324    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عموميه ومقاولت واعمال المحاجر, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 56 ش البرق جزيره الدهب الجيزه - الجيزه

460 - جمعه محمود عبد ا يس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7205 

ورقم قيد 122325    محل رئيسى  عن   سوبر  ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 10 ش طارق فتحى الشاهد 

ش الغريب - العجوزه - العجوزه

461 - خطاب فاروق خطاب حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7206 ورقم قيد 122326    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش الحريه - بشتيل 

م ز اوسيم - الجيزه

462 - مدحت نعمه اللة عبد الرحيم نعمه ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 7222 ورقم قيد 122328    محل رئيسى  عن مكتب ديكور وتشطيبات حديثة, بجهة محافظة الجيزة 45 

ش سعاد كفافى - السادس من اكتوبر

463 - فاطمه عبد المنعم عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7223 ورقم قيد 122329    محل رئيسى  عن   ورشة فيبر, بجهة محافظة الجيزة ناهيا خلف بنزينة مجدى 

الزمر كرداسه - كرداسه

464 - محمود احمد زكى حسانين سالمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7229 ورقم قيد 122330    محل رئيسى  عن   تجاره وتوريد المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 22 ش 

مسجد السلمانيه وراق العرب الوراق

465 - ايهاب احمد محمد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7233 

ورقم قيد 122331    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة 85 ش د على لطفى الشيخ 

زايد السادس من اكتوبر

466 - شرين يحى امين خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7234 

ورقم قيد 122332    محل رئيسى  عن   حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سميح القماش ارض اللواء - 

الجيزه
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467 - عبد الرحمن عادل سعيد سيد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7239 ورقم قيد 122334    محل رئيسى  عن  مكتب لداره كافتيريات ومطاعم, بجهة محافظة الجيزة شارع 6 

اكتوبر ابو النمرس الجيزه - الجيزه

468 - رينيه رافت عطيه ويصا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7241 

ورقم قيد 122335    محل رئيسى  عن   صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 17 ش ابراهيم احمد سليمان التعاون 

فيصل الجيزه

469 - كرم فوزى راغب حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7244 

ورقم قيد 122336    محل رئيسى  عن  مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6, بجهة محافظة الجيزة رقم 28 ش عبد الكريم حسن من ش احمد عرابى البراجيل - الجيزه

470 - هشام على صلح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7245 

ورقم قيد 122337    محل رئيسى  عن محل اقمشة ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة 95 ش عثمان محرم 

الطالبية

471 - صفوت كامل احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7249 

ورقم قيد 122338    محل رئيسى  عن ملبس رياضية, بجهة محافظة الجيزة 35 ش العروبة الطالبية

472 - محمود احمد محمد مخيمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7251 

ورقم قيد 122339    محل رئيسى  عن  بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 شارع الصحابه المجزر 

اللى الجيزه - المنيب

473 - عاطف عبد الستار فراج اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7252 ورقم قيد 122340    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 33 ش عثمان محرم 

الطالبية

474 - السيد عبد الغنى عبد السميع يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 7256 ورقم قيد 122341    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 102 

مول اركان الشيخ زايد السادس من اكتوبر

475 - هدى محمود عبد ا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7257 

ورقم قيد 122342    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش المدينه 

المنوره العشرين فيصل بولق الدكرور - الجيزه

476 - محمد مسعد العربى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7262 

ورقم قيد 122343    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب ياسين مدينه منشاة 

القناطر - منشاة القناطر

477 - سيف زين العرب احمد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

7266 ورقم قيد 122344    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة, بجهة محافظة الجيزة ش احمد 

ابو تيج وراق الحضر

478 - ممدوح سمير ملك برتله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7267 

ورقم قيد 122345    محل رئيسى  عن   محل فاكهه, بجهة محافظة الجيزة ش رمسيس العمرانيه الشرقيه - 

الجيزه
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479 - احمد محمد ابراهيم مدنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7275 

ورقم قيد 122346    محل رئيسى  عن   مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة الجيزة رقم 42 ش عدن - المهندسين - 

الجيزه

480 - هاشم عبد الرحيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7279 ورقم 

قيد 122347    محل رئيسى  عن   مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 ش المدارس برك الخيام - كرداسه

481 - امام ريحان سالم عبد النبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 7280 

ورقم قيد 122348    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 31 ش كامل الخضرى من ش البيض ب 

الدكرور - الجيزه

482 - محمد مجدى عبد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7298 

ورقم قيد 122353    محل رئيسى  عن   منجد افرنجى, بجهة محافظة الجيزة 4 ش الراوى من عبده خطاب - 

ارض اللواء - ب الدكرور - بولق الدكرور

483 - علياء عبدالمنعم وهبه عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7300 

ورقم قيد 122354    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة محافظة الجيزة ش 

سعد  زغلول كرداسة - مة كرداسة

484 - مصطفي سيد بيومي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7309 ورقم قيد 122355    محل رئيسى  عن بيع الشيكولته والكاندي, بجهة محافظة الجيزة 436ح حدائق 

الهرام

485 - كريم حسني نصر فرج فرجاني تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7311 ورقم قيد 122356    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش ش الرشاح

486 - هانى عزت حلمى فيلبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7320 

ورقم قيد 122357    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 63 شارع ترعه الزمر - العمرانية 

الشرقية

487 - حسام فؤاد سيد صديق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7333 

ورقم قيد 122360    محل رئيسى  عن ادارة جراجات, بجهة محافظة الجيزة شارع الفاروق من شارع الخليفه 

الطالبية

488 - سمير عبد ا عبد العال غندور تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7335 ورقم قيد 122361    محل رئيسى  عن بيع منتجات بلستيكية, بجهة محافظة الجيزة بلوك 60 مدخل 4 

مساكن ساقية مكي

489 - محمد عاطف احمد محمد ابراهيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 7337 ورقم قيد 122362    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة شارع مدرسة اوسيم 

الجديده

490 - مجدى زارع عوض زيتون بصوصى تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7345 ورقم قيد 122363    محل رئيسى  عن كوافير رجالي, بجهة محافظة الجيزة 111ش القصر المنيرة 

الغربية
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491 - محمد رأفت عدلى عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7352 

ورقم قيد 122364    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش عبد عبد 

الخالق حسنين البراجيل - اوسيم

492 - حسام عبدا محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7360 

ورقم قيد 122365    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل بضائع, بجهة محافظة الجيزة رقم 56 شارع سيد 

منصور من شارع المشتل مدينه عامر0

493 - محمد يحيى محمد عمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7364 

ورقم قيد 122366    محل رئيسى  عن توريدات اغذيه معجنات واعلف وتجارة الحبوب والبقول, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 4 شارع الريان من الطريق البيض ارض اللواء

494 - سميحه يس محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7366 ورقم 

قيد 122367    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 شارع المدينه المنوره ناصيه العشرين -

فيصل

495 - حسن محمود محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7371 ورقم قيد 122368    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة شارع سلوته -المنصورية

496 - معتصم يوسف ابو زيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7375 ورقم قيد 122369    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 9ش حسين غلب - الهرم

497 - ايمان سيد فتحى حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7378 

ورقم قيد 122370    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية - توريد قطع غيار سيارات ونقل عمال بضائع 

وتوريد العدد والدوات الميكانيكية وادوات النقل وتاجير السيارات للغير والدوات الكهربائية واجهزة التكييف 

وقطع غيار التكييف واكسسورات المحمول ومواد البناء وخامات المعادن وكيمويات البناء والورق بكافة انواعه 

والدوات الصحية والسباكة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والدوات المنزلية والثاث المكتبي ولعب 

الطفال والملبس الجاهزة والمواد الغذائيه والخشاب بكافه انواعه ., بجهة محافظة الجيزة 32 ش طارق بن زياد 

-فيصل

498 - محمد محمد محمد رفاعى عوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7380 ورقم قيد 122371    محل رئيسى  عن محل اقمشه وستائر, بجهة محافظة الجيزة شارع الملك فيصل 

التعاون - فصيل

499 - منتصر هليل السيد جوده تاجر فرد  رأس ماله 450,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7384 

ورقم قيد 122372    محل رئيسى  عن عطارة و اعلف, بجهة محافظة الجيزة 1ش زغلول كفر الجبل العمرانية

500 - اميره عبد التواب فكرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7397 ورقم قيد 122373    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وصيانة كريتال, بجهة محافظة الجيزة ش 

محمود نور شبرامنت ابو النمرس

501 - شحاته مختار محروس حجاج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7407 ورقم قيد 122374    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش برج النخيل من 

ش الربعين كعبيش طوابق- فيصل
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502 - شريف عبد المنعم محمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7421 ورقم قيد 122375    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 1 امتداد طارق بن زياد 

من ش نبيل طه - حسن محمد - فيصل

503 - موسى حسن موسى سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7442 

ورقم قيد 122376    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 شارع الحرية

504 - ياسمين خالد عبد الحميد سلومه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7444 ورقم قيد 122377    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 16 ش محمد 

مرسي من ش كولدير البحرالعظم

505 - حسن محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7448 

ورقم قيد 122378    محل رئيسى  عن تجلرة المواد الغذائية بالجملة, بجهة محافظة الجيزة شارع شاكر الحلو من 

شارع زغلول كفر الجبل - الهرم

506 - ابراهيم محسن عباس محمد برعى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7450 ورقم قيد 122379    محل رئيسى  عن  مكتب نقل عمال ورحلت, بجهة محافظة الجيزة 8 ش الشهيد 

احمد زعفان عمرانيه شرقيه - الجيزه

507 - منصور مصرى احمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

7453 ورقم قيد 122380    محل رئيسى  عن تجارة وبيع فاكهة بالجملة, بجهة محافظة الجيزة شارع مسجد 

الرحمن منشيه البكاري امام الدائري - فيصل

508 - هانى احمد السيد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 7454 

ورقم قيد 122381    محل رئيسى  عن  توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 66 شارع المدينه المنوره - 

وراق العرب الجيزه الوراق

509 - سامح جرجس خليل جرجس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7461 ورقم قيد 122382    محل رئيسى  عن تجارة فاكهة, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 شارع بن الخطاب من 

ناهيا

510 - مصطفى بهى الدين عمر فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7463 ورقم قيد 122383    محل رئيسى  عن بييع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة 408 ل حدائق 

الهرام - الهرم

511 - يوسف على محمد غريب حسنين تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7468 ورقم قيد 122384    محل رئيسى  عن صالة العاب, بجهة محافظة الجيزة 2ش سيد النمر ناهيا

512 - ساره رمضان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7471 ورقم قيد 122385    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 شارع اسماعيل 

الدرديري - سكه الحديد الصوامع المنيره

513 - منال محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7482 ورقم 

قيد 122386    محل رئيسى  عن بيع المنسوجات بالتجزئة, بجهة محافظة الجيزة ش مستشفي الصدر ناصية ش 

ابو طيرة العمرانية الغربية

514 - مازن سليمان منصور سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7497 ورقم قيد 122388    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 شارع رمسيس الثاني 

سهل حمزه الكوم الخضر -الهرم
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515 - محمود محمد منصور حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7506 ورقم قيد 122389    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 276 ش الملك فيصل - 

عمارات القاهره السكان الهرم المطبعه

516 - محمد فتحى محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7518 

ورقم قيد 122390    محل رئيسى  عن ادوات صحية, بجهة محافظة الجيزة وسط البلد برقاش

517 - محمد ربيع على بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7530 

ورقم قيد 122392    محل رئيسى  عن تجارة اسماك, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 شارع حضانه السعد - صفط 

اللبن

518 - كريم كرم نجاح مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7532 

ورقم قيد 122393    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة شارع السويقة كفر حكيم

519 - احمد عاطف احمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7535 ورقم قيد 122394    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 2ش فؤاد 

سيف من ش الثلثيني الجديد

520 - بدر على عبد الرازق حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7539 

ورقم قيد 122395    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات مستعمله, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 شارع الصليبه

521 - عبد الناصر على حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7544 ورقم قيد 122396    محل رئيسى  عن   مخبز افرنجى, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 شارع الجمعيه 

الزراعيه بشتيل - اوسيم

522 - حسن السيد حسن ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7553 

ورقم قيد 122398    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة عزبه شريف 

جزايه

523 - حامد على مغاورى محمود حسين السهيت تاجر فرد  رأس ماله 350,000.000 قيد فى 2023-02-20 

برقم ايداع 7555 ورقم قيد 122399    محل رئيسى  عن مكتب التصدير وتوريدات الخضر والفاكهة والعشاب 

والتوريدات العمومية, بجهة محافظة الجيزة طريق البيض بجانب ارض السهيت - ناهيا

524 - محمد ايمن احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7558 ورقم 

قيد 122401    محل رئيسى  عن بقاله جافة, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 حاره هاشم ناصيه شارع قمر الدوله 

فرع والي - المنيب

525 - محمد جميل محمد محمد البر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7559 ورقم قيد 122402    محل رئيسى  عن صيانة وتركيب وتوريد كافة اجهزة التكييف والتبريد بكافة 

انواعها, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد التوبة جزيرة محمد بجانب الدائري

526 - رمضان عبد الموجود عبد المقصود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-20 

برقم ايداع 7560 ورقم قيد 122403    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة منشأه 

رضوان يجوار مسجد تاكي

527 - محمد على محمد  عبد الله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7564 

ورقم قيد 122405    محل رئيسى  عن مطعم كبدة ومخ, بجهة محافظة الجيزة 1 ش احمد كباري ترعة بشتيل 

المنيرة الغربية
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528 - بهاء فاروق عبد الحميد رزه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7565 

ورقم قيد 122406    محل رئيسى  عن   تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة شارع جمال عبد الناصر 

المعتمديه - كرداسة

529 - سيد جمال عمر عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7567 ورقم قيد 122407    محل رئيسى  عن   كوفى شوب, بجهة محافظة الجيزة 176 ش العروبه اخر ش 

المحولت الجيزه - الهرم

530 - نسيم حنا ادوار حندوقه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7576 

ورقم قيد 122410    محل رئيسى  عن   مصنع لتدوير البلستيك, بجهة محافظة الجيزة 20 ش يسوع فؤاد ارض 

اللواء الجيزه - العجوزه

531 - عبد الرحمن مدحت عطا عشرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7590 ورقم قيد 122411    محل رئيسى  عن    محل مفاتيح, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 شارع محمد عبده - 

ارض الجمعيه - امبابه

532 - منى محمد عبد العال عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7595 ورقم قيد 122413    محل رئيسى  عن   تجارة مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 شارع 

السلمونى من الثلثينى من ميدان الساعه - بولق الدكرور

533 - محمد محمود على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7601 

ورقم قيد 122414    محل رئيسى  عن بيع تليفون محمول, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 شارع ترعه السواحل

534 - ممدوح احمد محمد احمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7630 ورقم قيد 122416    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 29 شارع الشهيد 

احمد مصطفي - محل بالدور الرضي

535 - جيهان ابو العزم محمد محمد جبل تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 7641 ورقم قيد 122417    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 4 الهامي الكردي

536 - هند احمد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7642 

ورقم قيد 122418    محل رئيسى  عن مستودع غاز, بجهة محافظة الجيزة شبرامنت طريق سقارة السياحي البر 

الشرقي

537 - خالد فيصل ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7655 

ورقم قيد 122419    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع حسن الصيفي من 

شارع ترعة الزمر بشتيل

538 - ساميه صوابى عبد العظيم السبعاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 7661 ورقم قيد 122420    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ش عماد ابوالخير المنصورية 

منشأة القناطر

539 - امانى صبحى سالم يوسف صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7663 ورقم قيد 122421    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمي )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 95 شارع الهرم الرئيسي مول ستي سنتر-الهرم
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540 - خالد محمود على محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 7668 

ورقم قيد 122422    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة كوبرى الشعبوط - 

كرداسة

541 - فادى صالح شنوده عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7670 ورقم قيد 122423    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش حمدى عب العزيز 

من ش الغاز كورنيش النيل - وراق العرب - الوراق

542 - ابانوب ملك فهمى اقلديوس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

7674 ورقم قيد 122424    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة جزيرة محمد ش عبد الرازق 

عبد الحميد -الجيزه - الوراق-

543 - كريم حسين عبدالمجيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7684 ورقم قيد 122425    محل رئيسى  عن معرض موتوسيكلت وقطع غيار, بجهة محافظة الجيزة ش 

القومية العربية - امبابة

544 - سهير احمد مسعود خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7685 

ورقم قيد 122426    محل رئيسى  عن معلض ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 25 ش السلم من ش معهد 

البحاث - الوراق

545 - عبد الرازق احمد عبد اللطيف على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 7688 ورقم قيد 122427    محل رئيسى  عن   خدمات نظافة وخدمات صيانة ومكافحه الحشرات, بجهة 

محافظة الجيزة 3 ش مصطفى عبد الوهاب متفرع من ش مسجد المدينة المنورة - الجيزه - بولق الدكرور

546 - خالد عاشور غانم على غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7697 ورقم قيد 122429    محل رئيسى  عن   مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة شارع المعهد الدينى 

الزهرى - صفط اللبن - بولق الدكرور

547 - سمير محمد محمود محمد هديب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7698 ورقم قيد 122430    محل رئيسى  عن صيانة مواتير مياه, بجهة محافظة الجيزة رشاح هبد الله - 

كرداسة - م0 كرداسة

548 - محمد احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7711 ورقم قيد 122431    محل رئيسى  عن   بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم 25 شارع جمال 

عبد الناصر الجيزه المنيب

549 - اسماء على سلمة حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7712 

ورقم قيد 122432    محل رئيسى  عن تصنيع وتوريد الثلج, بجهة محافظة الجيزة 3 تقسيم النور ابو رواش 

المنطقة الصناعية ك 26

550 - محمد ياسر محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7713 ورقم 

قيد 122433    محل رئيسى  عن نادي صحي, بجهة محافظة الجيزة ش السراء المهندسين

551 - رافت عبدالحكم محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7716 ورقم قيد 122434    محل رئيسى  عن منتجات البان, بجهة محافظة الجيزة امتداد ش الوحده - امبابه

552 - عويس عبد الحفيظ مدبولى عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 7723 ورقم قيد 122435    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الجيزة ش مدينة الحلم
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553 - وفاء ابو السعود رمضان على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7724 ورقم قيد 122436    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل معادن, بجهة محافظة الجيزة ش عبدالعزيز هندي 

من ش مسجد محمد عمران

554 - مصطفى يحى عليوه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7731 

ورقم قيد 122437    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد التوحيد من ش 

القدس الكنيسة

555 - هبه حسن حسن على سالم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7735 

ورقم قيد 122438    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 39 شارع عبدالفتاح محرم ناصيه 

حمدي البنا -فيصل

556 - محمد عاشور مندوه عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7736 ورقم قيد 122439    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة شارع 

مندره العمده برقاش

557 - محمود السيد عبد المولى عامر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7739 ورقم قيد 122440    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الصحية ولوازمها, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب 

بجوار جامع ابو عاشور

558 - محمد وائل عادل عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7741 ورقم قيد 122441    محل رئيسى  عن اعمال خدمات المياة والطاقة الشمسية والمتجدده, بجهة محافظة 

الجيزة الرهاوي طريق نكل الرهاوي

559 - عربى عاشور حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7764 

ورقم قيد 122442    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش المدينة المنورة جزيرة 

الوراق

560 - احمد عبد الرحيم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7767 ورقم قيد 122443    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش الروضة جزيرة 

الوراق بجوار محطة المياة

561 - ابو العباس عبد العاطى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 7772 ورقم قيد 122444    محل رئيسى  عن استيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة6 والمجموعة 19 

وتصدير وتوكيلت تجارية وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 16 شارع الرومان اسفلت المجزر اللي

562 - احمد محمد مصطفى الفقى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7776 ورقم قيد 122446    محل رئيسى  عن مكتب " المقاولت العامة و التوريدات العمومية ", بجهة محافظة 

الجيزة ش درب الفقي

563 - محمد حسن مصطفى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7779 ورقم قيد 122447    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 28 بن مالك

564 - صبرى عبد الحليم الفرجانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7781 ورقم قيد 122448    محل رئيسى  عن مصنع ادوات القطع والعدد اليدوية, بجهة محافظة الجيزة ش 

الربعين كعابيش الهرم-الهرم
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565 - محمود سالم سيد عبد المعطي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7783 ورقم قيد 122449    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات رياضية قطاعي وجملة, بجهة محافظة الجيزة 82 

برج الزمردة ش محمد انور السادات العمرانية - الهرم

566 - محمد عثمان جمعه عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7787 

ورقم قيد 122450    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مسجد التوحيد من ش محمد 

عباس القدس الكونيسة

567 - ندى عبد الحكيم عبد اللطيف احمد على تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 7798 ورقم قيد 122451    محل رئيسى  عن نقل وتسويق بضائع, بجهة محافظة الجيزة 2ح يعقوب من 

ش رشدي من عدوي سليم العمرانية

568 - محمود احمد عبدالمنعم احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7800 ورقم قيد 122452    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 5 ش الشيخ الشعراوي - 

كرداسة

569 - احمد خالد على عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7803 

ورقم قيد 122453    محل رئيسى  عن  تجارة وتوريد المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 شارع عمر 

بن الخطاب مشعل - الهرم

570 - نير مدحت محمود الزمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7805 

ورقم قيد 122454    محل رئيسى  عن  معمل تحاليل الطبية, بجهة محافظة الجيزة رقم 17 شارع جامعه الدول 

العربيه - الدقى

571 - شحاته صلح محمد عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7815 ورقم قيد 122456    محل رئيسى  عن   تجارة اقمشه جمله, بجهة محافظة الجيزة رقم 35 شارع عبد 

القادر الخولى من شارع التل - وراق العرب - الوراق

572 - عصام محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7823 ورقم قيد 122458    محل رئيسى  عن  بيع لحوم, بجهة محافظة الجيزة ش عزوز هلل مع عز الدين 

عمر الهرم - الهرم

573 - محمد طه سعد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7835 

ورقم قيد 122459    محل رئيسى  عن توريد جميع الخشاب, بجهة محافظة الجيزة 12 ش عبدالفتاح علي 

العروبة

574 - يسرى محمود احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7837 ورقم قيد 122460    محل رئيسى  عن نقل بضائع وبيع الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 

شارع البصره من شارع الملكه ترعه عبدالعال سابقا- فيصل

575 - محمد محى الدين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7839 ورقم قيد 122461    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة رقم 381 

ن حدائق الهرام -الهرم

576 - محمد مجدى سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7842 

ورقم قيد 122462    محل رئيسى  عن تجارة وبيع اكسسورات المحمول, بجهة محافظة الجيزة 30ش بشتيل 

اارئيسي العمارة
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577 - اسلم سلمه سعد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7843 ورقم قيد 122463    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة 2 ش المحطه

578 - اسامه عمر محمد شندى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7844 

ورقم قيد 122464    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 41 شارع عمر بن الخطاب

579 - محمود قطب عبد الصمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

7845 ورقم قيد 122465    محل رئيسى  عن  ورشة رخام, بجهة محافظة الجيزة وردان طريق كفر ابو الحديد 

الجيزه - منشاة القناطر

580 - محمود محمد مجلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 7850 

ورقم قيد 122466    محل رئيسى  عن مطعم كباب, بجهة محافظة الجيزة 45 ش عبده عشماوى الطالبية

581 - اسامه محمد محمد حسنين ابوموسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 7858 ورقم قيد 122467    محل رئيسى  عن ادويه بيطريه ولقاحات, بجهة محافظة الجيزة برج سقاره 

الحرانيه طريق سقاره السياحي ابو النمرس الجيزه

582 - ايمان محمد عبد السلم اللمعى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

8245 ورقم قيد 122554    محل رئيسى  عن   مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 30 شارع 

التحاد من شارع ترعه السواحل - امبابه

583 - محمود سيد عبد المقصود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

8305 ورقم قيد 122567    محل رئيسى  عن  مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 شارع عبد 

اللطيف ندا من شارع ترعه السواحل - وراق الحضر - الوراق

584 - عبد الرحيم ابراهيم عبد الرحيم ابو سعده تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 7867 ورقم قيد 122468    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزة )دون الذي العسكري(, بجهة 

محافظة الجيزة كرداسة شارع الشيخ الجديد

585 - محمد سعد الدين مبارك احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7874 ورقم قيد 122469    محل رئيسى  عن توريدات الموبيليا واكسسورات السينما, بجهة محافظة الجيزة 42 

ش المنصورية شبرامنت

586 - محمد شعبان الروبى جوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7878 

ورقم قيد 122470    محل رئيسى  عن منجد افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 25ش مكة مدينة الفردوس- البراجيل

587 - حسن محمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7880 ورقم 

قيد 122471    محل رئيسى  عن توريد ملبس )دون الذي العسكري(, بجهة محافظة الجيزة 14ش 6اكتوبر 

مشغل الهرم

588 - بدرية حسن السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7881 

ورقم قيد 122472    محل رئيسى  عن غسيل وتطهير خزانات مياه الشرب, بجهة محافظة الجيزة ش كوبري 

عابدين - كرداسة - م0 كرداسة

589 - صموائيل  محفوظ يوسف تاوضرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 7886 ورقم قيد 122473    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتصنع اثاث لدي الغير, بجهة محافظة 

الجيزة 32 ش الهرم مدينة بيتكو -الهرم
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590 - محمد احمد احمد بريش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7890 

ورقم قيد 122474    محل رئيسى  عن بنسيون, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 فيل الياسمين ترعه المنصوريه

591 - محمد سيد عبد المجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7891 ورقم قيد 122475    محل رئيسى  عن بيع وتصليح سكاكين, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 شارع سيد 

الشهداء المتفرع من شارع التيسير عزبه جبريل - فيصل

592 - عمر محمود جابر حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7893 

ورقم قيد 122476    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة الجيزة 2ش احمد محمود البراجيل اوسيم -

البراجيل

593 - محمد صابر عبد السميع عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7904 ورقم قيد 122477    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 41 شارع ترعه 

السيسس نزلة السيسي- الهرم

594 - مصطفى محمد احمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7907 

ورقم قيد 122478    محل رئيسى  عن ادوات سباكة وحدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة رقم 385ل هضبه 

الهرام - الجيزة

595 - اسلم على ابو زيد على عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7909 ورقم قيد 122479    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 20ش 

علي ابوزيد من العشرين -فيصل

596 - محمد طارق احمد عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7925 ورقم قيد 122481    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 7ش ترعة السواحل

597 - عبير عبد ا محمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7928 

ورقم قيد 122482    محل رئيسى  عن جيم رياضي, بجهة محافظة الجيزة 4ش السحرتي طالبية-الهرم

598 - احمد عبدالرحمن محمد عبدالحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7929 ورقم قيد 122483    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة محافظة الجيزة 

ش مرسي محمود ارض اللواء - العجوزة

599 - حمام رتيب صديق لوقا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7936 

ورقم قيد 122484    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 شارع احمد برير من 

المعز لدين ا من المام الغزالي

600 - حسن عبد الحميد عبد الخالق حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7940 ورقم قيد 122485    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 5ش الشهيد 

احمد حمدي العشرين -فيصل

601 - فرج بكر علي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7943 ورقم 

قيد 122487    محل رئيسى  عن بيع وتجاره السيارات, بجهة محافظة الجيزة مناشي البلد بجوار مدرسه المناشي 

البلد القديمه

602 - ممدوح محمد محمد مرجان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7957 

ورقم قيد 122489    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة محافظة الجيزة 22 

ش عبدالعزيز امام - المنيب
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603 - سمير صبري عباس خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7959 

ورقم قيد 122490    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 23 ش جده

604 - بلل رجب مرعي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7960 

ورقم قيد 122491    محل رئيسى  عن ورشة خياطة, بجهة محافظة الجيزة كرداسة ش السوق القديم بجوار 

مدرسه البنات

605 - معاز عبدالحكيم علي حمودة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7963 ورقم قيد 122492    محل رئيسى  عن تجارة بيع الحذيه, بجهة محافظة الجيزة 162 ناصية ش العريش 

الهرم

606 - الفت فوزي محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7965 

ورقم قيد 122493    محل رئيسى  عن اتيلية, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهورية اوسيم

607 - عبدالسلم نجاح عبدالسلم عبد المعطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 7972 ورقم قيد 122495    محل رئيسى  عن ورشة خياطة ملبس جاهزة )عبايات(, بجهة محافظة الجيزة 

ش خلف مدرسة ميدل ايست من ش اللبيني

608 - خميس محمد محروس احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7974 ورقم قيد 122496    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة محافظة 

الجيزة العشرين - فيصل - الجيزة

609 - سعيد عبدا محمد راغب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7977 

ورقم قيد 122497    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 شارع عبدالمنعم صقر سهل 

حمزه -الهرم

610 - عبد التواب سيد عبد التواب على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7982 ورقم قيد 122498    محل رئيسى  عن ورشه اثاث وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 

شارع شبيطه من عباد الصالحين

611 - عبد الناصر مجدى فتحى عبده محمود ابو ليمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 7983 ورقم قيد 122499    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 

ش الجمهوريه طريق البراجيل

612 - محمد سيد عبد التواب على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7988 ورقم قيد 122500    محل رئيسى  عن ورشه اثاث وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 11 

شارع جلل زغلول من شارع العروبه الطالبية- الهرم

613 - نسرين نبيل زكى جرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 7989 

ورقم قيد 122501    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 1 حاره فتحي التهامي من عدوي 

سليم

614 - عيسى فانوس رزق ا حنين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7992 ورقم قيد 122502    محل رئيسى  عن   مخبز افرنجى, بجهة محافظة الجيزة 146 ش الدكتور لشين 

الكوم الخضر فيصل - فيصل
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615 - اشرف محروس محروس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7995 ورقم قيد 122503    محل رئيسى  عن مكتب خدمات لتصحيح الخطاء اللغويه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصورية عزبه عبدالصمد بجوار مسجد الرحمن

616 - زينب احمد عبد الغنى الشبراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

7999 ورقم قيد 122504    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 5ش سيد علي احمد من 

ش البحاث

617 - اسلم سيد عبد الصمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

8000 ورقم قيد 122505    محل رئيسى  عن   بنسيون, بجهة محافظة الجيزة 1 ش السلم نزله السمان الجيزه 

- الهرم

618 - محمد رمضان محمد ابو رحاب تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

8007 ورقم قيد 122506    محل رئيسى  عن    غازات صناعيه, بجهة محافظة الجيزة 33 ش الخلص من 

عثمان محرم طالبية عمرانية - العمرانية

619 - عبد السلم محمد عبد السلم رضوان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 8009 ورقم قيد 122507    محل رئيسى  عن بوفيه تقديم ماكولت ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة 

المحل رقم 10 موقف الوراق الجديد - وراق العرب

620 - اشرف حسن بدوى عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 8012 

ورقم قيد 122508    محل رئيسى  عن تجارة البان ومشتقاتها, بجهة محافظة الجيزة 62ش سليمان جوهر الدور 

الرضي

621 - هند غريب محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 8020 

ورقم قيد 122509    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عامة, بجهة محافظة الجيزة الجلتمة

622 - محمد عبده عبد المنعم خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

8023 ورقم قيد 122510    محل رئيسى  عن    تجارة وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش باسيلى 

عمرانية شرقية الجيزه - العمرانيه

623 - على مبروك على مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 8036 

ورقم قيد 122513    محل رئيسى  عن  بيع الحديد ومواسير خرده, بجهة محافظة الجيزة الرهاوى حوض الشروه 

م القناطر - منشاة القناطر

624 - احمد سامي جمال عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

8039 ورقم قيد 122514    محل رئيسى  عن توريد كرفانات, بجهة محافظة الجيزة ش قهوة جمعه ابو رواش

625 - عبدالرحيم سلطان عبدالسميع محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 8041 ورقم قيد 122515    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة الجيزة طريق المنصوريه 

بجوار كوبري الشيخ ابو رواش

626 - محمد جعفر عبد الحميد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

8046 ورقم قيد 122517    محل رئيسى  عن   ادارة الفنادق, بجهة محافظة الجيزة 3 ش مدكور السودان الدور 

6 شقه 601 الدقى الجيزه  - الدقى

627 - صلح ابو اليسر ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

8081 ورقم قيد 122522    محل رئيسى  عن ميني ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد خميس من سهل 

حمزه - الهرم
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628 - حسام مصيلحي عبدالرحمن بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 8095 ورقم قيد 122525    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الموتوسيكلت والتروسيكلت, بجهة 

محافظة الجيزة ش مصيلحي بني مجدول

629 - احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

8293 ورقم قيد 122563    محل رئيسى  عن   مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 18 ش صالح الحرانى 

ترسا - ابو النمرس - الجيزه

630 - محمد فراج خفاجي عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

8056 ورقم قيد 122518    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الخردة, بجهة محافظة الجيزة 74 ش انس بن مالك 

يمين المحور 26 يوليو ارض اللواء

631 - ياسر هلل جبريل محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 8066 

ورقم قيد 122519    محل رئيسى  عن تجارة خردوات, بجهة محافظة الجيزة منشأة رضوان ش حلمي عبد 

الصمد

632 - ايمن ميمي عبدالنبي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 8067 

ورقم قيد 122520    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 6ش يسري ابو هاشم - المنيب

633 - محمود احمد سيد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 8079 

ورقم قيد 122521    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 25 يناير بشتيل

634 - خالد محمد عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 8089 

ورقم قيد 122523    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة الجيزة 2 ش الحاج محمد السوهاجي متفرع من ش 

القصر

635 - احمد جمال محمد عبدالونيس محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

8094 ورقم قيد 122524    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة, بجهة محافظة الجيزة 37 ش سهل حمزه - الهرم

636 - محمد فارس موسي حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 8098 

ورقم قيد 122526    محل رئيسى  عن ديكور وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة ش برج المروة ش اجياد من ش 

المريوطية - فيصل

637 - ميخائيل عياد عبد العزيز راغب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

8108 ورقم قيد 122527    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبية, بجهة محافظة الجيزة 65 ج حدائق الهرام 

- الهرم

638 - رضا جمعه اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 8131 

ورقم قيد 122529    محل رئيسى  عن توريد اللمونيوم, بجهة محافظة الجيزة ش حسن الطرش منشأة البكاري 

-فيصل

639 - عوض رزق قذافي عبدالمولي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

8141 ورقم قيد 122530    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة ش ناهيا - ناهيا

640 - حسام احمد درويش على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8181 

ورقم قيد 122532    محل رئيسى  عن   تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 7 ش الشيخ 

رمضان نافع - طريق بشتيل - امبابه - الجيزه
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641 - مروة عبد التواب رمضان مهدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8184 ورقم قيد 122533    محل رئيسى  عن   مكتب توزيع ادوات تجميل, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء - 

2 ش عماد عبد الحليم حافظ من ش مرسى محمود - العجوزه

642 - حمادة كسبان عبد الحى محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8187 ورقم قيد 122534    محل رئيسى  عن   تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 23 ش الحكيم ش 

الشيخ ريحان طريق كفر طهرمس الطالبيه - فيصل

643 - محمد علي محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8188 

ورقم قيد 122535    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة ش جمال عبدالناصر - التحرير

644 - مروان زيدان عبد المجيد  زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8189 ورقم قيد 122536    محل رئيسى  عن   تجارة قطع غيار ميكانيكية و خرده, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 

شارع الفرقان سقيل - اوسيم

645 - محمد شافعى سعيد محمد ابو شنب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8191 ورقم قيد 122537    محل رئيسى  عن   ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش الصبجى من ش زكريا 

العرب ابو النمرس - الجيزة - الجيزة

646 - احمد صابر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8197 ورقم 

قيد 122538    محل رئيسى  عن تجارة وتسويق المنتجات الجلديه, بجهة محافظة الجيزة امتداد ش ابو السعود 

حدائق جزيرة الدهب - المنيب

647 - ناهد صديق حامد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8201 

ورقم قيد 122539    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 5 ش المدرسه الثانوى 

المنصوريه طريق اللبينى - منشأة القناطر

648 - احمد عبدا محمد رشاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8204 

ورقم قيد 122540    محل رئيسى  عن محل نظارات طبية, بجهة محافظة الجيزة 22 ش مخزن النابيب - وراق 

الحضر

649 - علي احمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8206 

ورقم قيد 122541    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش عمر بن الخطاب ارض الحداد 

- امبابة

650 - محمود عبد العظيم عبد الستار عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 8210 ورقم قيد 122542    محل رئيسى  عن   توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 8 ح احمد خطاب 

من عبده الزيات المنيرة الشرقية امبابه - امبابه

651 - ناصر عبد السلم عبد الفتاح عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 8213 ورقم قيد 122543    محل رئيسى  عن   مكتب توريد مخلفات الدواجن, بجهة محافظة الجيزة رقم 

10 ش الشيخ صالح الطالبية - الهرم

652 - محمد احمد حسن مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8218 

ورقم قيد 122545    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 3 ش عبد الرحمن شحاته جزيرة 

محمد الوراق - الوراق
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653 - احمد محمدى على على الجيوشى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8222 ورقم قيد 122546    محل رئيسى  عن   تجارة وصيانة الجهزة الكهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 57 ش 

داير الناحيه صفط اللبن الجيزه - بولق الدكرور

654 - محمد جمال حنفى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8223 

ورقم قيد 122547    محل رئيسى  عن  توزيع مواد غذائيه بالجملة, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 شارع عبد 

الرحمن دردير امتداد شارع عمار الملكه - فيصل

655 - مها فاروق سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8226 

ورقم قيد 122548    محل رئيسى  عن   تجارة اللوميتال, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 شارع زمزم الكونيسه - 

الجيزه

656 - يوستينا عبده داود جرجس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8228 

ورقم قيد 122549    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات مطابخ ومنازل, بجهة محافظة الجيزة رقم 285 ل 

حدائق الهرام - الهرم

657 - محمد بركات عبدالعال جودة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8239 ورقم قيد 122550    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة الجيزة 35ش العروبة من 

عثمان محرم الطالبية

658 - اسماء محمد محمد محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8240 ورقم قيد 122551    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 2 شارع عبد 

العزيز بال الكونيسه - العمرانيه

659 - محمد عماد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8242 

ورقم قيد 122552    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة و قطاعي, بجهة محافظة الجيزة 7ش حسين عباس 

من كفر طهرمس فيصل ب الدكرور

660 - يوسف عيد عطيه مسيحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8243 

ورقم قيد 122553    محل رئيسى  عن   تجارة احذيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 3 شارع عبيد همام - وراق 

الحضر - الوراق

661 - عادل عبد العاطى بيومى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8247 ورقم قيد 122555    محل رئيسى  عن تصنيع وتوريد انظمة الظل الحديثة, بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

السويس جسر الكونيسة

662 - بخيت عثمان سعد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8250 

ورقم قيد 122557    محل رئيسى  عن  مكتب رحلت وتوريد واستيراد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 

22 شارع كنيسه المسيح - البصراوى - امبابه

663 - مصطفى محمود محمد عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 8252 ورقم قيد 122558    محل رئيسى  عن   مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 

رقم 16 شارع ابو عبيده بن الجراح من شارع كوبرى العريشه ابو النمرس - الجيزه

664 - عبد الر حمن محمد عبد الرحمن قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 8258 ورقم قيد 122559    محل رئيسى  عن   مكتبة, بجهة محافظة الجيزة 12 ش الريس حسين - بين 

السرايات - الدقى - الدقى
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665 - خالد مجدى شوقى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8272 ورقم قيد 122560    محل رئيسى  عن   مكتبه, بجهة محافظة الجيزة ش المركز مركز منشاة القناطر 

الجيزه - منشاة القناطر

666 - شيرين توفيق زكرى سيحه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8279 

ورقم قيد 122561    محل رئيسى  عن   توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 35 شارع الرفاعى - 

العمرانية

667 - عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 8287 ورقم قيد 122562    محل رئيسى  عن  محل بيع اكسسوارات موبيل, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 2 شارع عبد البارى شراب - 150 شارع الملك فيصل محل بالدور الرضى - فيصل

668 - سمير ابو سريع عبد المنعم عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8295 ورقم قيد 122564    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 8 ش العاشر من 

رمضان كورنيش النيل - وراق الحضر - الوراق

669 - مكرم فؤاد فرج حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8301 ورقم 

قيد 122565    محل رئيسى  عن   تصنيع اثاث, بجهة محافظة الجيزة 32 ش السلم من الدكتور محمد فؤاد 

سعيد الجيزه - العمرانيه

670 - محمد صالح محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8303 

ورقم قيد 122566    محل رئيسى  عن  بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 44 ش الحريه من ش ترعه عبد العال 

2 العشرين الجيزه فيصل

671 - بليغ حمدى عبد الرحمن خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8308 ورقم قيد 122568    محل رئيسى  عن  تجارة الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 359 حدائق 

الهرام الجيزه - الهرم

672 - ربيع كامل عبد المجيد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8310 

ورقم قيد 122569    محل رئيسى  عن  بيع بالتجزئه للجهزه الكهربائيه والمنزليه والثاث, بجهة محافظة الجيزة 

9 ش منصور الصناديلى فيصل - فيصل

673 - حسين رمضان حسين كامل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8316 ورقم قيد 122571    محل رئيسى  عن   دراى كلين ) غسيل الملبس وتنظيفها وكيها (, بجهة محافظة 

الجيزة 100 ط العشرين حدائق الهرام الهرم - الهرم

674 - عصام محمد فرغلى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8325 

ورقم قيد 122572    محل رئيسى  عن   مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة شارع 8 متفرع من ش هدى 

شعراوى ترسا ابو النمرس - مركز الجيزه

675 - احمد ابراهيم محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8327 

ورقم قيد 122573    محل رئيسى  عن   بيع جلش ورقاق, بجهة محافظة الجيزة رقم 102 شارع المنيره 

الرئيسى المنيره الشرقيه - امبابه

676 - محمد فاروق على غيته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8329 ورقم 

قيد 122574    محل رئيسى  عن   مطعم, بجهة محافظة الجيزة 9 ش محمد المليجى ناصيه لطفى حسونه الدقى - 

المهندسين
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677 - عبد الرحمن على السيد عبد الراضى ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-26 

برقم ايداع 8331 ورقم قيد 122575    محل رئيسى  عن   مكتب تدريب وتاهيل وتنمية المهارات والموارد 

البشريه, بجهة محافظة الجيزة 5 ش عوض جاه الرسول عزبه جبريل - فيصل

678 - محمد على احمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

8333 ورقم قيد 122576    محل رئيسى  عن   ثلجه بيع مجمدات لحوم  جمله, بجهة محافظة الجيزة 2 ش 

السويس ابو زارع جسر الكونيسه - الجيزه

679 - سماح فؤاد حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8335 

ورقم قيد 122577    محل رئيسى  عن  توريدات مواد غذائيه وتوزيع, بجهة محافظة الجيزة رقم 74 شارع سيد 

خطاب - الجامع - امبابه

680 - رمضان عبد الكريم حسين عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 8337 ورقم قيد 122578    محل رئيسى  عن  معرض سيراميك, بجهة محافظة الجيزة 132 ش ترسا 

الطالبيه الهرم- الهرم

681 - ابراهيم سيد احمد علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 8339 

ورقم قيد 122579    محل رئيسى  عن   مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 21 ش محمود هنداوى وراق 

العرب الجيزه - الوراق

682 - مصطفى سعد شعبان احمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8343 

ورقم قيد 122580    محل رئيسى  عن   بيع اجهزه كهربائيه ومحمول, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ابو بكر 

الصديق من ش ترعه عبد العال 1 العشرين -فيصل

683 - احمد صلح كامل جويده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8348 

ورقم قيد 122581    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة منشاة رضوان طريق 

برقاش - منشأة القاطر - الجيزه

684 - عوض جميل عوض محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8356 ورقم قيد 122582    محل رئيسى  عن  محل اكسسوار وهدايا, بجهة محافظة الجيزة رقم 89 شارع 

الوحده - امبابه

685 - رمضان شحاته رمضان حسن تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8368 ورقم قيد 122583    محل رئيسى  عن   تجارة اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ناصيه 

شارع خالد بن الوليد ترعه عبد العال 1 - فيصل

686 - احمد محمد فوزى محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8370 

ورقم قيد 122584    محل رئيسى  عن    مكتب شحن, بجهة محافظة الجيزة 4 ش محمد فوزى خلف مدرسة 

المستقبل الهرم - الهرم

687 - عمرو عاشور حامد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8374 

ورقم قيد 122585    محل رئيسى  عن   بقالة, بجهة محافظة الجيزة 31 ش القوميه العربيه الوراق - الوراق

688 - زينب محمود توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8376 

ورقم قيد 122586    محل رئيسى  عن    مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة 6 ش هريدى سالم ترسا - 

العمرانيه
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689 - عويس رجب ابو خطوه حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8378 ورقم قيد 122587    محل رئيسى  عن   ورشة شحن بطاريات وصانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة 6 

ش التهامى - محمدعبد الظاهر - ارض اللواء - فيصل - فيصل

690 - عمرو فاروق عبدالحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8399 ورقم قيد 122590    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة الجيزة 14ش حسن محمد من استديو الهرام 

العمرانية العمرانية

691 - محمد جمعه عبدالرحمن علي طعيمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 8410 ورقم قيد 122591    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و توريد معدات و اعمال الخراطه و 

المعادن, بجهة محافظة الجيزة 63ش سوريا المهندسين

692 - انس جمال خالد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8412 

ورقم قيد 122592    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 3ش بن خلدون من ش اللبيني 

فيصل فيصل

693 - عبدا عمرو عدلي حسانين حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8416 ورقم قيد 122593    محل رئيسى  عن تجهيز و توريد وجبات, بجهة محافظة الجيزة ش الملك فؤاد محي 

الدين كوبري الشركة المنصورية العمرانية

694 - مينا يعقوب جميل بسالي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8420 

ورقم قيد 122594    محل رئيسى  عن ورشة بلستيك, بجهة محافظة الجيزة 24 ش عزيز ميخائيل المعتمدية 

ناهيا الجيزة كرداسة

695 - احمد حسين حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8423 

ورقم قيد 122595    محل رئيسى  عن محل منظفات, بجهة محافظة الجيزة 140ش البوابة 3 من حدائق الهرام 

الهرم

696 - محمد عبدالعظيم خلف ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8426 ورقم قيد 122596    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 1ش المعهد الديني وراق العرب 

الوراق

697 - محمد عبدالرؤف علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8429 ورقم قيد 122598    محل رئيسى  عن تجارة جميع انواع الملبوسات الجلدية, بجهة محافظة الجيزة 74

ش المير محمد مرسي الهو كعبيش فيصل

698 - احمد محمد عبد ا عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8431 ورقم قيد 122599    محل رئيسى  عن   مطعم مشويات, بجهة محافظة الجيزة الزيدية ش ابو جبل من ش 

الجمهورية م - اوسيم - الجيزه

699 - سلمة ربيع عبدالسلم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8434 ورقم قيد 122600    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 16ش العلمين تقاطع ش السودان 

العجوزة

700 - سعد السيد احمد المزين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8436 

ورقم قيد 122601    محل رئيسى  عن   بيع الواح ثلج, بجهة محافظة الجيزة 1 ش حسنى عزبة العسيلى صفط 

اللبن بالدكرور - الجيزه
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701 - هانى حسنى محمد عبد العزيز عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 8441 ورقم قيد 122602    محل رئيسى  عن   معرض بيع ملبس جاهزه وبيع احذيه ومفروشات, بجهة 

محافظة الجيزة 5 ش طريق الصيفى بجوار مسجد الرضا والنور غرب البلد - بهمرس م . منشأة القناطر - الجيزه

702 - اندرو اكمل حلمي مريد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8444 

ورقم قيد 122603    محل رئيسى  عن تجارة و فرم وعجن الورق و الكرتون, بجهة محافظة الجيزة ش سيد 

شلبي بجوار الدائري جزيرة محمد الوراق

703 - حسن عبدالنبي محمد محمد الترساوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 8448 ورقم قيد 122604    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ش ابو مهنى بدير 

برطس م اوسيم

704 - محمد اسامه محمد عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8452 ورقم قيد 122605    محل رئيسى  عن   خدمات الدليفرى وتوصيل الطلبات, بجهة محافظة الجيزة 124 

ش العروبة الطالبية هرم - العمرانيه

705 - وليد محمد عبد القادر ايوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8454 

ورقم قيد 122606    محل رئيسى  عن   تجارة اقمشه والمنسوجات بالتجزئه, بجهة محافظة الجيزة رقم 233 

شارع الملك فيصل - الهرم

706 - عمر فتحى حفناوى ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8456 ورقم قيد 122607    محل رئيسى  عن   ورشة تصنيع مطابخ وشبابيك وابواب اللمونيوم, بجهة محافظة 

الجيزة ش محمود حسن عيسى ترعه السواحل طناش - الوراق

707 - عبد الرحمن محمد احمد عويضه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8460 ورقم قيد 122608    محل رئيسى  عن  بيع اجهزة محمول واكسسوارتها, بجهة محافظة الجيزة الطريق 

البيض امام ش اسماعيل الخضرى الجيزه - العجوزه

708 - احمد معوض عبدالفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8465 ورقم قيد 122609    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك )اكياس بلستيك(, بجهة محافظة الجيزة 2ش 

احمد السراج بجوار الوحده المحلية الكوم الحمر م اوسيم

709 - ايمان فتوح السيد محمد عليان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8468 ورقم قيد 122610    محل رئيسى  عن بقالة جافه, بجهة محافظة الجيزة رقم 65ش جمال عبدالناصر من 

مساكن العشرين فيصل

710 - طلعت محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8470 

ورقم قيد 122611    محل رئيسى  عن   مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 16 ش المنيا من شارع اليابان 

- العمرانيه الغربيه - العمرانيه

711 - فرغل احمد الزهرى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8474 

ورقم قيد 122612    محل رئيسى  عن  معرض سيراميك, بجهة محافظة الجيزة ش ترسا ناصيه ش طارق يحيى 

العمرانية - العمرانية

712 - وليد احمد عمران مراد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8482 

ورقم قيد 122613    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة الجيزة 88 ش العروبة متفرع من الطالبية العمرانية
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713 - علء محمد حسين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8486 ورقم قيد 122614    محل رئيسى  عن  اكسسوار موبايل, بجهة محافظة الجيزة سور سنترال البراجيل 

اوسيم - البراجيل

714 - محمد على قاسم على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8493 ورقم 

قيد 122615    محل رئيسى  عن   توريد وتركيب النجيل الصناعى وتجهيز الملعب بكافة انواعها والتوريدات 

العموميه والمقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش ابو الحسن الشاذلى من ش الشعراوى مريوطيه فيصل - فيصل

715 - احمد محمد احمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8498 

ورقم قيد 122616    محل رئيسى  عن خدمات توصيل طلبات و شحن, بجهة محافظة الجيزة برج بيراميدز فيو 

بجوار قاعه افراح فورسيزون ش اللبيني الهرم

716 - احمد ابراهيم فهيم سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8501 

ورقم قيد 122617    محل رئيسى  عن   خدمات نظافه وتوريدات عموميه وصيانه وتشغيل المرافق وصيانه 

الخزانات واداره وتشغيل الكافتريات, بجهة محافظة الجيزة رقم 15 ش صلح عبد الباسط من كفر غطاطى اخر 

فيصل - فيصل

717 - محمد حسن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8504 

ورقم قيد 122618    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الجيزة 303 د ش الضغط هضبة الهرام - 

الجيزه - الهرم

718 - شمس المغرب ابراهيم سالمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 8507 ورقم قيد 122619    محل رئيسى  عن   تجميع نجارة, بجهة محافظة الجيزة رقم 24 ش ركن 

الصفا اسباتس - الهرم

719 - حسام الدين ضاحى احمد خلف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8508 ورقم قيد 122620    محل رئيسى  عن   فرن سياحى, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 ش عبيد همام من 

شارع الجيش ارض الجمعيه - امبابه

720 - احمد ناصر محمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8509 ورقم 

قيد 122621    محل رئيسى  عن   محل كبابجى, بجهة محافظة الجيزة ش ترعه والى ترسا  ابو النمرس - 

الجيزه - مركز الجيزه

721 - احمد حامد عايد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 8510 ورقم 

قيد 122622    محل رئيسى  عن   توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 12 ش الشيمى متفرع من ش 

المستشفى الهرم - الهرم

722 - شيرين طلعت محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8511 ورقم قيد 122623    محل رئيسى  عن   بيع مصوغات ذهبيه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش خالد امين 

التعاون الهرم - الهرم

723 - مصطفى طه احمد ابو الريش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8512 ورقم قيد 122624    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 5 ش حنفى زقزوق من ش 

الرشاح عبد ا - كرداسه - كرداسه

724 - احمد السيد السيد زكى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8513 ورقم قيد 122625    محل رئيسى  عن  توريدات عامه ) لند سكيب - مكافحه افات وحشرات - صيانة 

متعدة - خدمات نظافه (, بجهة محافظة الجيزة 24 ش ابراهيم نصار - الحريه - امبابه - الجيزه - امبابه
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725 - ابراهيم رمضان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8514 ورقم قيد 122626    محل رئيسى  عن  بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة اول ش النادى 

برطس اوسيم -

726 - محمد زكريا عبد المجيد متولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

8570 ورقم قيد 122642    محل رئيسى  عن   محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة رقم 6 شارع الشوربجى من 

شارع التحرير - فيصل

727 - احمد عبدالمنعم عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8516 ورقم قيد 122627    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة امتداد الطريق 

البيض - ارض اللواء - العجوزة

728 - محمد علي السيد بكري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8522 

ورقم قيد 122628    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة ش العشرين - الملك فيصل - 

فيصل

729 - شريف محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8526 

ورقم قيد 122629    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 13 ش وصفي - المطبعة - 

الهرم

730 - ميلد عطيه حمور عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8528 ورقم قيد 122630    محل رئيسى  عن   توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 24 ش الدكتور محمد 

فؤاد سعيد العمرانية - الجيزه

731 - احمد عبد البديع محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8532 ورقم قيد 122631    محل رئيسى  عن   تصليح ملبس, بجهة محافظة الجيزة شارع السوق القديم الجيزه 

- كرداسه

732 - شوقيه حنفى طه رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8536 

ورقم قيد 122632    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش المعسكر ابو رواش 

الجيزه - كرداسه

733 - احمد عبد المنعم سيد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8538 ورقم قيد 122633    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة الجيزة 42 ش المعهد الدينى صفط 

اللبن - بولق الدكرور

734 - احمد سمير فكري عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8539 ورقم قيد 122634    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل المنشاءات السياحية وادارة وتنظيم الحفلت وادارة 

المطاعم, بجهة محافظة الجيزة ش علي الذاكي - الجيزة

735 - ميرنا حلمى انور عبده احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8541 ورقم قيد 122635    محل رئيسى  عن  مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 22 ش كورنيش النيل - 

وراق الحضر - الوراق

736 - مصطفى حسن منصور حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8545 ورقم قيد 122636    محل رئيسى  عن   مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 73 شارع 

السنترال - صفط اللبن - جيزه - بولق الدكرور
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737 - محمود السيد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8546 

ورقم قيد 122637    محل رئيسى  عن بيع نظارات طبية, بجهة محافظة الجيزة ش عثمان بن عفان - القومية 

العربية

738 - احمد محمود خلف احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8558 

ورقم قيد 122638    محل رئيسى  عن   محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة رقم 16 شارع العريش  

الهرم

739 - باسل محمد انور تمام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8560 ورقم 

قيد 122639    محل رئيسى  عن   مخبز افرنجى, بجهة محافظة الجيزة 22 ش محمود عارف من ش ناصر 

الثوره - الهرم

740 - جوليا سعد اسحاق صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8562 

ورقم قيد 122640    محل رئيسى  عن   تأجير معدات تصوير, بجهة محافظة الجيزة رقم 27 ش ابو الخير ترعة 

سليم - اخر فيصل - شقة الدور الرضى - فيصل

741 - ميلد نسيم عبد ا حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8568 

ورقم قيد 122641    محل رئيسى  عن  بيع الدوات المنزلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 8 شارع جلل من شارع 

خالد بن الوليد حوض رقم 8 زمام كفر نصار البينى  محل رقم 3 - فيصل

742 - محمد عبد الكريم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8575 

ورقم قيد 122643    محل رئيسى  عن   مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 شارع زكريا حجاج من 

شارع بن محمد من جمال عبد الناصر - امبابه

743 - احمد عاطف كمال عثمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8580 ورقم قيد 122644    محل رئيسى  عن   توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 43 شارع سوريا 

بالدور السابع شقة 71 - العجوزة

744 - نور احمد ابو ضيف عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8584 ورقم قيد 122646    محل رئيسى  عن   مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة ش الزيتون 2 البكباشى 

المنيب - الجيزه

745 - هاجر شريف سيد ابراهيم الحضرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 8595 ورقم قيد 122647    محل رئيسى  عن  بيع الوميتال, بجهة محافظة الجيزة رقم 5 ش سعيد ابو 

عيطه - من ش ناهيا - بولق الدكرور

746 - عمرو ابو ريان محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8596 ورقم قيد 122648    محل رئيسى  عن   تقديم مشروبات, بجهة محافظة الجيزة 126 ز حدائق الهرام - 

الهرم

747 - اشرف شعبان سيد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8598 

ورقم قيد 122649    محل رئيسى  عن ورشة بلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش نور السلم - جسر الكونيسة

748 - عيسى محمد رضوان عيسى عبد الحق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 8600 ورقم قيد 122650    محل رئيسى  عن   صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 22 ش صباح السيد من ش 

المنشيه من كفر كهرمس فيصل - الجيزه
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749 - حسام مجدى عوض ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8601 ورقم قيد 122651    محل رئيسى  عن   توريد حديد وصاج ومعادن, بجهة محافظة الجيزة 6 ش ابو بكر 

الصديق طناش الوراق

750 - يس احمد صابر حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8602 

ورقم قيد 122652    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد البناء وتوريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة 

محافظة الجيزة القومية العربيه - امبابه

751 - كريم حمدى محمد جابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8606 

ورقم قيد 122654    محل رئيسى  عن    توريد وصيانة الكرفانات, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش شارع وسط 

البلد بجوار مسجد وسط البلد مركز كرداسة - كرداسة

752 - عماد ابراهيم زكي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8619 

ورقم قيد 122655    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش ابوالحسن الشاذلي من 

عيسي الحمصاني اللبيني -فيصل

753 - محمد اشرف ابو بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8622 

ورقم قيد 122656    محل رئيسى  عن   ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 شارع ابو مرجان من الطريق 

البيض - ارض اللواء - العجوزه

754 - امجد ذكرى بدرى بدروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8623 

ورقم قيد 122657    محل رئيسى  عن  بيع المنسوجات بالتجزئه فى المتاجر المتخصصه, بجهة محافظة الجيزة 

1 ش جاب ا من ش الحريه بشتيل - اوسيم

755 - محمود صفوت حسين صبرة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8624 ورقم قيد 122658    محل رئيسى  عن  تشطيبات, بجهة محافظة الجيزة برج الصفوة من ش صبرى ابو 

صليب بجوار المجزر اللى اللبينى - هرم الجيزه

756 - عزمى ظريف عزمى سرور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

8626 ورقم قيد 122659    محل رئيسى  عن   بيع مجوهرات, بجهة محافظة الجيزة رقم 10 ش ياسين من ش 

جعفر طالبية - عمرانية - العمرانية

757 - امينة محمد احمد ميعاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8627 

ورقم قيد 122660    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف زيوت واعشاب طبيعية ومستحضرات تجميل, بجهة 

محافظة الجيزة 114 ن حدائق الهرام - ش الخزان - الدور الرضي

758 - تامر مجدى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8632 

ورقم قيد 122661    محل رئيسى  عن   مطعم كبابجى, بجهة محافظة الجيزة رقم 9 ش ابو الهول السياحى نزلة 

السمان - الهرم

759 - وليد فاروق مصطفى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 8641 

ورقم قيد 122662    محل رئيسى  عن بقالة تموينية وتجارة الجملة والتصدير, بجهة محافظة الجيزة رقم 209 

حدائق الهرام - الهرم - الهرم
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فروع الفراد

1 - محمد محمود حسن احمد عمران  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   4006 ورقم قيد   23616  محل فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح/تحميص وطحن وبيع بن  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/امتداد 26 يوليو ميدان 

لبنان

2 - احمد ناصر محمود احمد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   4014 ورقم قيد   70786  محل فرعى  عن 

توريد وتركيب الدوات الكهربائية والميكانيكية واللوحات الكهربائية والمقاولت العمومية وصيانه وتركيب 

السانسيرات والسللم الكهربائية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش كورنيش النيل بجوار محطة كهرباء 

غرب القاهرة البعدية م اوسيم

3 - احمد عبد العال على عبد العال  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   4059 ورقم قيد   86837  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/بقاله جافه  بجهة محافظة الجيزة ش احمد الخطيب - بولق الدكرور - الجيزة

4 - همام مجدى خلف على  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   4047 ورقم قيد   121436  محل فرعى  عن 

ورشة تصنيع فوانيس  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /3 ش التشوينه امام مسجد ابو 

بكر الصديق برطس اوسيم

5 - احمد محمد محمود اسماعيل  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   4684 ورقم قيد   81328  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش مسجد السلم القصبجي المنيب

6 - احمد ابو السعود فتح الباب حامد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   4758 ورقم قيد   118622  محل 

فرعى  عن مطعم  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 9 و 10 فيو مول طريق العبور وصلة دهشور 

الشيخ زايد مدينة 6 اكتوبر

7 - علي محمد ابراهيم علي  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   4730 ورقم قيد   121352  محل فرعى  عن  

عطارة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل بالدور الرضي يمين المدخل بالعين رقم 45 ش الدقي

8 - علي محمد ابراهيم علي  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   4736 ورقم قيد   121352  محل فرعى  عن 

مقلة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل بالدور الرضي يسار المدخل بالعين رقم 45 ش الدقي

9 - منال سعد مرسي عبد الحليم  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   4723 ورقم قيد   121799  محل فرعى  

عن  محل بن  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/431 ش السودان العجوزة

10 - محمود زكريا عبد المالك صديق  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   5446 ورقم قيد   111759  محل 

فرعى  عن محل تجارة الزيوت والشحوم  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش المشاية ناهيا مركز كرداسة

11 - مي عادل محمد التهامي  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   5735 ورقم قيد   121961  محل فرعى  عن 

مكتب تسويق عقاري ) بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لذلك(  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 12 برج الهنا 

- ش خان يونس - المهندسين

12 - مي عادل محمد التهامي  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   5735 ورقم قيد   121961  محل فرعى  عن 

مكتب تسويق عقاري ) بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لذلك(  بجهة محافظة القليوبية عزبة الوكلء- ملك/ 

محمد محمود مصطفى

13 - سامح محمد عطيه ابراهيم  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   5970 ورقم قيد   109428  محل فرعى  

عن اضافة نشاط بيع منتجات البان  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 18 الدور الرضي العقار رقم 

46 ش بشتيل الرئيسي مدينة المل قسم امبابة

14 - تامر عويس محمد عبد الجواد  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   5953 ورقم قيد   121104  محل 

فرعى  عن مشروبات كحوليه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/العقار رقم 2ش ترعة عبد العال 2 بولق 

الدكرور

15 - اسامه يحيى عبدالعزيز عبدالرحمن  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   6150 ورقم قيد   78036  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط محل بيع احذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/34 ش ابو بكر الصديق البراجيل 

اوسيم
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16 - مايكل جمال حبيب بسطا  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   6161 ورقم قيد   98888  محل فرعى  عن 

ورشة الومتيال  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/2 ش الرشاح زهره البلد ناهيا كرداسة

17 - صيدلية د احمد عبد الجواد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   6450 ورقم قيد   9368  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /المنطقة السياحية الولى المجاورة 7 و 8 

بسنتر المعتز التجاري 6 اكتوبر

18 - صيدلية د احمد عبد الجواد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   6452 ورقم قيد   9368  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / محل رقم 3 داخل وخارج سور النادي 6 

اكتوبر

19 - بكر احمد فرغلي احمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   6435 ورقم قيد   82963  محل فرعى  عن 

بقالة جافة  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /ش الحاج بكر عواجه من سكه زغلول برك 

الخيام - كرداسة

20 - احمد عبدالرازق عبدالرحمن محمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   6567 ورقم قيد   106942  محل 

فرعى  عن مكتب توريد و تصدير  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان ش سيد زكي من الربعين 

بولق الدكرور بنشاط مطعم

21 - سعيد محمد سعيد احمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   6551 ورقم قيد   121107  محل فرعى  عن 

حلوانى ومخبز افرنجى  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 2ش مصطفى كامل الملك فيصل - 

فيصل

22 - سعيد محمد سعيد احمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   6553 ورقم قيد   121107  محل فرعى  عن 

حلوانى ومخبز افرنجى  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان رقم 146ش برج الجمال فيصل

23 - سعيد محمد سعيد احمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   6555 ورقم قيد   121107  محل فرعى  عن 

حلوانى ومخبز افرنجى  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان رقم 107 ش مصرف المنشية منشأة 

البكاري فيصل

24 - اسلم يس قطب احمد  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   6827 ورقم قيد   27940  محل فرعى  عن 

خدمات محمول  بجهة محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح فرع بالعنوان التالى ش سيد مصطفى ناصية الملك فيصل

25 - احمد سعد الدين المير احمد علي  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   6715 ورقم قيد   107179  محل 

فرعى  عن تعبئة وتغليف وتوزيع التوابل بجميع انواعها  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح بالعنوان التالي 

/20ش احمد الشاطوري الدقي

26 - حسام الدين حسين محمود سالم  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   7008 ورقم قيد   47757  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / خدمات النقل الجوي و التوريدات العمومية  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي /270 ش الملك فيصل المطبعه الهرم

27 - اسماعيل سيد عبدالعزيز عمر  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   6914 ورقم قيد   95561  محل فرعى  

عن تجارة حديد التسليح  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان /طريق بهرمس مركز منشأة القناطر 

الجيزة/ بنشاط توزيع و تعبئة و تغليف

28 - انتصار عادل عبد الحليم ابراهيم  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   7047 ورقم قيد   118475  محل 

فرعى  عن تجميع وتوزيع البان  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان /بالعقار رقم 2 محل 4 الحي 

الخامس 6 اكتوبر

29 - سعاد كمال صدقه صدقه  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   7076 ورقم قيد   119239  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ مخبز سياحى  بجهة محافظة الجيزة 1ش محمود عبد العال من عدوى سليم الزهراء العمرانيه - 

الجيزة

30 - احمد محمد محمود منصور  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   6916 ورقم قيد   122273  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت  بجهة محافظة الجيزة 181ج حدائق الهرام البوابة الثانية الجديده -ملك/صبري شحاته السيد-الهرم
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31 - احمد محمد محمود منصور  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   6916 ورقم قيد   122273  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت  بجهة محافظة الفيوم الصبيحي - المشرك القبلي - بملك /محمد غانم عبدالمجيد عبدالسلم

32 - صيدلية د احمد عبد الجواد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   7274 ورقم قيد   9368  محل فرعى  عن 

ادارة وتشغيل صيدليات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 3 قطعة 5 غرب سوميد 6 اكتوبر

33 - صيدلية د احمد عبد الجواد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   7270 ورقم قيد   9368  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 1قطعة 34 مول المرشدى بلزا 6

اكتوبر

34 - صيدلية د احمد عبد الجواد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   7272 ورقم قيد   9368  محل فرعى  عن 

ادارة وتشغيل صيدليات  بجهة محافظة الجيزة الفتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 2 قطعة 34 مول المرشدى بلزا الشيخ 

زايد 6 اكتوبر

35 - احمد محمد عبد ا على  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   7225 ورقم قيد   17006  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 17 ش عباس انور من ش كعبيش الطوابق 

فيصل

36 - احمد محمد عبد ا على  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   7227 ورقم قيد   17006  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة رقم 18 ش عباس انور من ش كعابيش الطوابق فيصل

37 - ملك ميخائيل عزيز ميخائيل  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   7231 ورقم قيد   30590  محل فرعى  

عن تصنيع المنتجات الخشبية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش ريحان من محمد حسن الوحدة امبابة

38 - احمد سليم حسين سلمي  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   7236 ورقم قيد   116716  محل فرعى  عن  

مقاولت وتوريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ناهيا عزبة جعفر بجوار مسجد  عيسي

39 - جمال شاكر احمد على  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   7414 ورقم قيد   18691  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط مكتب تسويق عقاري  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/حدائق الهرام البوابة الرابعة 106 ل 

الهرم

40 - محمد خالد محمد والى  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   7325 ورقم قيد   122358  محل فرعى  عن 

تجارة عملت ملغيه وتذكاريه ومستلزماتها وخدمه هواه الطوابع  بجهة محافظة دمياط السنانيه الشيخ سديد حةض 65 

جزائر بملك / شريف محمد وثريا عبد الغني

41 - محمد خالد محمد والى  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   7325 ورقم قيد   122358  محل فرعى  عن 

تجارة عملت ملغيه وتذكاريه ومستلزماتها وخدمه هواه الطوابع  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع الشاطورى الجيزة -

الدقي

42 - محمد صابر عبد العظيم عبدالسلم  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   7585 ورقم قيد   67559  محل 

فرعى  عن زخارف معماريه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/113 ش ترعة الزمر نصر الدين الهرم

43 - طارق عبد المجيد جمعه عبد المجيد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   7600 ورقم قيد   100165  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط ادارة وتشغيل محطات الوقود وتموين وخدمة سيارات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 

بالعنوان/الكيلو 175 طريق الواحات البحرية

44 - عزه علي احمد سالمان  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   7476 ورقم قيد   112555  محل فرعى  عن 

مخبز سياحي  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش خالد بن الوليد من ش المساكن فيصل

45 - خالد زكريا عبدالرحمن محمد الصاوي  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   7503 ورقم قيد   121260  

محل فرعى  عن بيع مصوغات فضيه  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /8 ش المحلوي 

بنشاط مكتب توريدات عمومية

46 - طه شاكر سعداوى اسماعيل  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   7826 ورقم قيد   24528  محل فرعى  

عن ملبس جاهزه واحذيه وادوات منزليه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش شكري القوتلي امام المزلقان 

العياط
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47 - ياسر فوزى امين عبدالمعطى  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   7759 ورقم قيد   69583  محل فرعى  

عن معرض موبيليا وادوات منزلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/13 ش الفادى من اللبيني فيصل بنشاط 

قطع غيار سيارات بسمة تجارية العالمي لقطع غيار السيارات

48 - جورج نادر سعد عبده  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   7702 ورقم قيد   96658  محل فرعى  عن 

تدوير مخلفات )مكتب اداري(  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/طريق عليه العمومي زاوية ابو مسلم

49 - وليد احمد فؤاد عرابي  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   7786 ورقم قيد   112508  محل فرعى  عن 

تجاره منظفات ومستحضرات تجميل  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/37 ش معهد البحاث وراق الحضر

50 - محمد حمدى محمد كامل النجار  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   7817 ورقم قيد   122457  محل 

فرعى  عن اداره المطاعم والفنادق)بعد الحصول على التراخيص اللزمه(  بجهة محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بعنوان 

/ 18 حوض الباشا رقم 17 شياخه ابومسلم -

51 - محمد حمدى محمد كامل النجار  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   7817 ورقم قيد   122457  محل 

فرعى  عن اداره المطاعم والفنادق)بعد الحصول على التراخيص اللزمه(  بجهة محافظة السكندرية 10 ميدان 

الجمهوريه - محطه مصر - شقه - قسم

52 - احمد رجب مسعد جاب ا  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   8049 ورقم قيد   72852  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح 

فرع بالعنوان /139 ب ش المريوطيه امام مصرف اللبيني

53 - احمد رجب مسعد جاب ا  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   8049 ورقم قيد   72852  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19  بجهة محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع 

ليصبح /1 شارع فؤاد خطاب من ممدوح طه المجزر اللي اللبيني الهرم

54 - عبدالجبار عبدالرحمن عبدالجبار عيسي  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   8014 ورقم قيد   100405  

محل فرعى  عن حظيرة مواشي حلبه وتسمين و مكتب نقل عمال  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش 

الجمهورية اوسيم

55 - الشاذلي شوقي مصطفى محمد  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   8146 ورقم قيد   2500  محل فرعى  

عن اصبح / ورشة حداده واشأت معدنية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/315 ش ععز العرب متفرع من 

الطريق الصحراوى م كرداسة

56 - مصطفى احمد مجاهد محمود  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   8065 ورقم قيد   100841  محل فرعى  

عن اضافة نشاط المطاعم وخدمات الصطعمة المتنقلة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش الفولي من ترعة 

عبد العال 1 بولق الدكرور

57 - أحمد أحمد حسن قلقيله  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   8119 ورقم قيد   109056  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط الستيراد والتصدير  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 302ش السودان 

العرائس الجديدة شقة 11 الدور الثالث المهندسين

58 - محمود اسماعيل حسانين محمد  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   8307 ورقم قيد   101201  محل 

فرعى  عن توريدات عموميه و مقاولت عامه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان التالي / 3 ش مسجد السلم 

من ش المنشية - الطوابق - فيصل

59 - محمود ثابت توفيق حسن  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   8479 ورقم قيد   80606  محل فرعى  عن 

محل نظارات شمسية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/21 ش ايران الدقي

60 - عمرو محمد عبدالعال على  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   8574 ورقم قيد   76194  محل فرعى  

عن تجميع ماكينات تقطيع خشب  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 157 ش المنطقة الصناعية مخازن 

الشباب مدينة 6 اكتوبر
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قيود الشركات

1 - احمد كمال محمد عبدالعزيز جوهر وشركائه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    4557 ورقم قيد  121864    مركز عام  عن هو القيام باعمال الوساطة في بيع 

وشراء العقارات بكافة انواعها من شقق وعمارات واراضي فضاء  بجهة محافظة الجيزة 7ش المنصورة - 

الصحفين الجيزه-

2 - كريم عادل عبدالراضي سليمان وشريكه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    4802 ورقم قيد  121892    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عمومية  بجهة محافظة الجيزة 

16شارع سليمان البنا خلف كايرو مول الطالبيه

3 - وليد احمد زكي احمد علي وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

5021 ورقم قيد  121902    مركز عام  عن  مشغولت ذهبية وتسويق عقاري وتصدير  بجهة محافظة الجيزة 

4 ش ابن كثير

4 - حازم عطيه حسن عامر وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

5366 ورقم قيد  121918    مركز عام  عن توريدات عمومية  بجهة محافظة الجيزة المحل رقم )5( شارع 

الصفا والمروة-متفرع من شارع الوفاء والمل -قسم الهرم

5 - نبيل محمد عبدالرحيم علي وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    5407 ورقم قيد  121921    محل رئيسى  عن 1- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

2- التوكيلت التجارية. 3- التوريدات العمومية.  بجهة محافظة الجيزة 18 شارع ناجي فريد خيري -الدور 

الول علوي -المهندسين

6 - محمد عباس حسن عبدا وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

5722 ورقم قيد  121954    مركز عام  عن بيع وتجارة الفضه المطلية  بجهة محافظة الجيزة 31 ش ايران

7 - عبدالعظيم نصر احمد حسنين وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    5972 ورقم قيد  121983    مركز عام  عن المقاولت  بجهة محافظة الجيزة 255شارع ترعة الزمر 

-ارض اللواء

8 - ايه انور يوسف صادق يوسف وشريكها شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    6024 ورقم قيد  122001    مركز عام  عن تشغيل وصيانة ونظافة وتوريدات عمومية  بجهة 

محافظة الجيزة 20ش احمد الشطاوري

9 - حسن عبد ربه مصطفي شارب وشركاه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    6096 ورقم قيد  122027    محل رئيسى  عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة  بجهة محافظة 

الجيزة 100شارع التحرير

10 - احمد محمد عبدالفتاح وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

6237 ورقم قيد  122072    مركز عام  عن معمل لتركيبات السنان التعويضيه والتجميليه  بجهة محافظة 

الجيزة 2أ ش العشرين - احمد لطفي السيد-المساحه-الهرم

11 - شريف امام محمد ابوسنة وشركته شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    6248 ورقم قيد  122077    مركز عام  عن خدمات النظافة المتكامله والصيانه ومكافحه الفات  

بانواعها  بجهة محافظة الجيزة وحدة ادارية رقم )212( بالدورالثاني بالعقار رقم)85( شارع الملك فيصل ناصيه 

شارع المريوطيه وناصيه شارع اللبيني

12 - محمد عبدالفتاح عبدالحكيم حسن وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    6250 ورقم قيد  122079    مركز عام  عن تصنيع ادوية بيطرية ومبيدات حشرية مكملت 

غذائية ومستحضرات تجميل وعناية بالجسم لدي الغير.  بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربي -البدرشين
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13 - عماد الدين السيد عبدالمجيد وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    6288 ورقم قيد  122092    مركز عام  عن انتاج البذور والتقاوي والحاصلت الزراعية وتصدير 

كافة المنتجات المصرية  بجهة محافظة الجيزة ش اللبيني -بجوار محطه الصرف الصحي -ناهيا

14 - ياسر مجدي رسمي محمد الميدومي وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    6345 ورقم قيد  122105    مركز عام  عن الميدومي للنقل والخدمات  بجهة محافظة الجيزة 

شبرامنت

15 - عماد نور الدين عبدالعزيز ادم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    6376 ورقم قيد  122117    مركز عام  عن عمل التصميمات والديكورات الداخلية والخارجية 

وتنفيذها للمكاتب والشركات وغيرهم  بجهة محافظة الجيزة 90ش شريف - خاتم المرسلين

16 - احمد سيد محمد هندي وشركاؤه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    6621 ورقم قيد  122189    مركز عام  عن تجارة وتوريد المواد الغذائية والتوريدات العمومية في 

مجال المواد الغذائية وغيرها وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  بجهة محافظة الجيزة رقم 3 ش يوسف مراد من ش 

ترعه المجنونه

17 - هاشم محمد طاهر توفيق محمد وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    6635 ورقم قيد  122196    مركز عام  عن محل بقالة  بجهة محافظة الجيزة 17شارع زعيم زاده - 

خلف مستشفي الرمد

18 - شركة بيتر بشري سليم وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    6743 ورقم قيد  122226    مركز عام  عن كنس وجمع ونقل وتدوير المخلفات بانواعها  بجهة 

محافظة الجيزة رقم 1 ش بشتيل -المنيره الغربيه

19 - احمد محسن حسن حلمي وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    6927 ورقم قيد  122274    مركز عام  عن 1- خدمات الصيانة لجميع انواع المولدات الكهربائيه .                                                                                                     

2-خدمات بيع وشراء وايجار المولدات الكهربائيه .                                                                                                         

3- توريد جميع قطع غيار الكهرباء والميكانيكا .  بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم غرب البلد

20 - شركة الروبي وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    7116 

ورقم قيد  122302    مركز عام  عن لتجارة وتصنيع التيهات من الحديد السمنس  بجهة محافظة الجيزة 

المصنع الكائن 2 شارع مسجد ابو الحسن من شارع الشيخ عبدالعزيز-الخليفة

21 - احمد حسين علي احمد وشركاة شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

7179 ورقم قيد  122316    مركز عام  عن بيع اكسسوار موتوسيكلت وقطع غيار  بجهة محافظة الجيزة رقم 

125 شارع عبدالمنعم اسماعيل شارع الوحده

22 - شركة احمد عبدالله  احمد دهنه وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    7329 ورقم قيد  122359    مركز عام  عن المقاولت العامة والمصاعد الكهربائية )توريد 

وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية والسللم الكهريائية(  بجهة محافظة الجيزة 21 شارع صلح لخولي - 

المطبعة-فيصل

23 - نجم حلمي نجم وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

7485 ورقم قيد  122387    مركز عام  عن رحلت ونقل عمال داخل جمهورية مصر العربيه  بجهة محافظة 

الجيزة ش كورنيش النيل - البعديه -امام مساكن الكهرباء

24 - هشام جمال جلل ابو الحديد وشريكة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    7523 ورقم قيد  122391    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العموميه وجميع اعمال شبكات 

الري واللندسكيب وتنسيق الحدائق  بجهة محافظة الجيزة شارع المام الغزالي اتريس
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25 - شريف مصلحي ابراهيم مصلحي وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    7546 ورقم قيد  122397    مركز عام  عن خدمة رجال العمال في مجال المطاعم وخدمة فالية 

لصف السيارات - فالت باركنج )Valet parking(  بجهة محافظة الجيزة 10سلطان جمعة متفرع من ش 

الحرية -بشتيل

26 - عمرو محمد حنفي وشريكه . شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

7571 ورقم قيد  122408    مركز عام  عن تسويق عقاري  بجهة محافظة الجيزة 16 ش قمبيز- الدور الربع 

شقه 8 .

27 - احمد محمد ابراهيم ابوسريع وشركاة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    7572 ورقم قيد  122409    مركز عام  عن تجارة الجملة وتوزيع المواد الغذائية والتوريدات 

العمومية والتصدير  بجهة محافظة الجيزة 1 ش عمر بن الخطاب - المحولت -العمرانية

28 - اسلم محمد امام وشركاة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

7593 ورقم قيد  122412    مركز عام  عن تجارة الملبس والتوريدات العموميه  بجهة محافظة الجيزة 

محل26 عقار رقم 8 شارع النشراح متفرع من شارع احمد عرابي بجوار محل نور اللبان حي المهندسين

29 - سماح عزت بكر ابراهيم وشركائها شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    7808 ورقم قيد  122455    مركز عام  عن خدمات نظافة وتوريدات عمومية ومكافحة حشرات 

وقوراض  بجهة محافظة الجيزة 16 مكرر شارع محمد يسري - الطالبية - الهرم -شقة بالدور الرابع

30 - شريف مختار محمد حسين وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    7953 ورقم قيد  122488    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العمومية وادارة المطاعم 

والمنشأت السياحية  بجهة محافظة الجيزة 427 أ شارع 16 أ-حدائق الهرام- البوابة الولي

31 - اشرف محمد الصغير احمد علي وشركاءه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    7971 ورقم قيد  122494    مركز عام  عن مقاولت عامة و توريدات عمومية  بجهة محافظة 

الجيزة غرفة بشقة رقم 4 بالدور الثاني بالعقار رقم 41 شارع 31 الشاهد البراجبل

32 - احمد محمد طه عبدالقوي وشريكه محمد احمد شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    8042 ورقم قيد  122516    مركز عام  عن توريدات عمومية واعمال 

لندسكيب وتشطيبات  بجهة محافظة الجيزة ش المعسكر ابو رواش

33 - محمود محمد جمعة وشركاة شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

8177 ورقم قيد  122531    مركز عام  عن ادارة المطاعم والكافيهات و المنشأت والتوريدات  بجهة محافظة 

الجيزة 22 ش علي هلل ابوالدهب

34 - سامح فتحي البدري علي وشركاة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    8127 ورقم قيد  122528    مركز عام  عن المقاولت والنشاءات .  بجهة محافظة الجيزة 6 شارع 

امتداد مدحت محمد عزت من ش خاتم المرسلين من الملكة - شارع العشرين - فيصل

35 - محمد عماد الدين علي و شريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    8215 ورقم قيد  122544    مركز عام  عن القيام بجميع اعمال المقاولت العامة فيما عدا خدمات 

النترنت ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  بجهة محافظة الجيزة شقة بالدور الثالث بالعقار برج الشمس 

ش اللبيني طريق كرداسة

36 - محمد عباس محمود محمد وشريكة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    8315 ورقم قيد  122570    مركز عام  عن  تجارة زجاج  السيارات  بجهة محافظة الجيزة 29 

شارع الملك فيصل

37 - ضياء الدين احمد علي السيد وشريكه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    8428 ورقم قيد  122597    مركز عام  عن توريدات وتوصيل طلبات للمنازل وخدمات الدليفري 

وتأجير سيارات  بجهة محافظة الجيزة 57 ش السادات من ش الملك فيصل - محطة المساحة -فيصل
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38 - انور محمد موسي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

8581 ورقم قيد  122645    مركز عام  عن التصدير وتوريد وتجارة السمده والمخصبات الزراعية 

ومستلزماتها  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم )346(( الدور الرابع - شقة رقم 2 - برج الشرطه - شارع 

السودان - المهندسين

39 - عنان علي حسن علي خليل وشريكها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    8604 ورقم قيد  122653    مركز عام  عن مقاولت عامة وتشطيبات وتوريدات عمومية  بجهة 

محافظة الجيزة 3شارع حسن فهيم مدكور-فيصل
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فروع الشركات

1 - عبد ا رزق عبد المولي مختار و شركاه   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    4800 ورقم قيد   

41996   فرعى  عن أصبح / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية وانتاج حيواني 

وداجني ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/

منزل كائن بناحية بهبيت العياط طربق مصر اسيوط الزراعي العياط

2 - عمرو محمد صلح عبدربه و شركاه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    7290 ورقم قيد   88305   

فرعى  عن القيام بعمل كافه انواع الشعة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/الدور الول بعد الرضي ش 

مدرسة التجارة اوسيم

3 - سامح عماد الدين عبد المنعم وشركاه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    7293 ورقم قيد   122352   

فرعى  عن جيم  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى والول عقار رقم 30 شارع المساحه

4 - سامح عماد الدين عبد المنعم وشركاه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    7293 ورقم قيد   122352   

فرعى  عن جيم  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالرضى وكامل الدور الول فوق الرضى  ق رقم10060 

المجاوره العاشره تقسيم المعراج برج الفيروز

5 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7477 ورقم قيد   

110121   فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة 

محافظة القليوبية كفر الفقهاء - طريق خط 12

6 - شركة الزهر للتجارة والتوزيع   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7477 ورقم قيد   110121   

فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة القليوبية 

كفر الفقهاء - طريق خط 12

7 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7478 ورقم قيد   

110121   فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة 

محافظة القليوبية كفر الفقهاء - طريق خط 12

8 - شركة الزهر للتجارة والتوزيع   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7478 ورقم قيد   110121   

فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة القليوبية 

كفر الفقهاء - طريق خط 12

9 - شركة الزهر للتجارة والتوزيع   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7478 ورقم قيد   110121   

فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة الجيزة 2 

ش ابو عاشور من ترعة بشتيل

10 - شركة الزهر للتجارة والتوزيع   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7477 ورقم قيد   110121   

فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة محافظة الجيزة 

العقار رقم 1 ش مرزوق شكرى متفرع من سيدى عمار - العمرانية الشرقية

11 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7478 ورقم قيد   

110121   فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة 

محافظة الجيزة 2 ش ابو عاشور من ترعة بشتيل

12 - بلل ابو بكر ابو المجد طه شريف وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    7477 ورقم قيد   

110121   فرعى  عن تجارة وتوزيع العطاره ومشتقاتها ومايرتبط بها وذلك عدا الدويه ومشتقاتها  بجهة 

محافظة الجيزة العقار رقم 1 ش مرزوق شكرى متفرع من سيدى عمار - العمرانية الشرقية
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13 - محمد رجب عبدالفتاح محمد و شريكه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    8150 ورقم قيد   

55227   فرعى  عن حذف جزء من النشاط : حذف الستيراد من النشاط الصلي و تعديل النشاط ليصبح توزيع 

وتسجيل المستحضرات الدوائيه ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه بكافه انواعها والمطهرات والمبيدات 

الحشريه واضافات العلف والمستحضرات البيطريه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات معهد التغذيه والبان 

الطفال وذلك لصالح الشركه وتوزيع وتسجيل كل ما سبق لصالح الغير وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  والتصدير 

والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان سقارة - البدرشين

14 - السيد عبدالمنعم عبدالسميع محمد وشركاه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    8123 ورقم قيد   

64997   فرعى  عن اضافة نشاط / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة الجيزة الموافقة 

علي افتتاح فرع بالعنوان قطعه ارض مساحتها123م محاطه بسور بحوض الجزيرة اول طريق طناش الوراق

15 - السيد عبدالمنعم عبدالسميع محمد وشركاه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    8125 ورقم قيد   

64997   فرعى  عن اضافة نشاط / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة الجيزة الموافقة 

علي افتتاح فرع بالعنوان قطعه ارض مساحتها 123م محاطه بسور بحوض الجزيرة اول طناش الوراق
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 محو - شطب

1 - افراح محمد عبد المطلب مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3517 قيد فى 26-08-2007 برقم ايداع  3685 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

2 - عائشة حلمى على احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5193 قيد فى 31-10-2007 برقم ايداع  5522 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

3 - مكتب رحلت عماد عادل سعيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7691 قيد فى 19-01-2008 برقم ايداع  

620 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

4 - محمود عبد الرحمن عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21147 قيد فى 02-04-2009 برقم ايداع  

3383 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

5 - رضا فوزى ونيس لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27578 قيد فى 21-08-2013 برقم ايداع  6769 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

6 - امال عباس ابراهيم ابراهيم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   46907 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع  

397 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

7 - سحر حسن محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   48762 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  3262 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

8 - هانى اسماعيل اسماعيل عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   51661 قيد فى 21-07-2016 برقم ايداع  7863 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

9 - مصطفي خليل الفاروق مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   67752 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع  

7442 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

10 - مروه ابراهيم الدسوقي عاشور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71056 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع  

13894 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

11 - منتصر حسن محمد مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم   5536 قيد فى 08-11-2007 برقم ايداع  5882 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

12 - مصطفى رمضان نصر معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   24937 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع  

3328 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو  للوفاة بموجب اعلم شرعي رقم 1385 

لسنة 2022

13 - امير رمضان ابراهيم محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61451 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع  

10367 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

14 - انور على سالم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62163 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع  11664 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

15 - هبه سالم ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   78770 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع  13663 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

16 - اسراء جمال عبد العزيز رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   84572 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع  

5853 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

17 - جرجس عياد عبدالملك توفيلس  تاجر فرد سبق قيده برقم   89871 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

16230 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

18 - معبد للمأكولت السورية  تاجر فرد سبق قيده برقم   104608 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  23645 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

19 - هناء جلل محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104965 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

24362 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك اتجارة
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20 - محمود محمد جمعه جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   115841 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع  

20458 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

21 - امير عادل انور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   117294 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  23817 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

22 - امير عادل انور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   117294 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  23812 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

23 - 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   121713 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع  3745 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

24 - حمدى سعد ابو الخير السواح  تاجر فرد سبق قيده برقم   6784 قيد فى 15-12-2007 برقم ايداع  7257 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

25 - صيدليه د  غاده حسن بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   16222 قيد فى 08-10-2008 برقم ايداع  10585 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

26 - سعيد قرنى محمد حزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   37311 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع  11898 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

27 - خالد عاطف السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   69767 قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع  

11470 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

28 - امير مصطفى عبدالحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   84983 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  

6705 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

29 - رافت رمضان احمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97158 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع  

10978 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

30 - كرلس جرج ثابت بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم   98195 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  12520 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

31 - ميشيل ابراهيم شوقي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   98961 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  

13944 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

32 - محمد سيد احمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   99277 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  14551 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

33 - محمد محسن خطاب عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   102762 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

20409 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

34 - محمد محمد عبد الدايم عباس طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   108282 قيد فى 20-02-2022 برقم 

ايداع  4425 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - محمد عطيه عبد العاطي عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   110446 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  

9533 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

36 - صابر محمد حسن حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   121891 قيد فى 16-11-2008 برقم ايداع  

12072 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

37 - احمد سيد عبد الرحمن عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   16 قيد فى 06-05-2007 برقم ايداع  16 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

38 - هيثم علء الدين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   45923 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع  

11775 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

39 - عزت بيومي حنفي بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   53757 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع  11202 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

40 - عمرو محمد علي رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   57121 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع  2802 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
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41 - رمضان رزق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58288 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع  4656 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

42 - عمرو محمد احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60546 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع  8589 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

43 - محمد صالح عبد المحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65486 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

25662 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك  التجارة

44 - محمود عادل محمود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   78098 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  

12347 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد

45 - صابر فارس دوس منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   90546 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  

17567 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

46 - سعد سلمي سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   92686 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  2132 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

47 - محمد مجدي بكري ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   97331 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع  

6589 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

48 - عواطف عبد ربه سليمان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   108522 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  

4859 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

49 - هشام احمد الصاوي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108600 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  5005 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

50 - بطرس موجود جاد راضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   111964 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع  

12015 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

51 - احمد خلف حارس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   112627 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع  13457 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

52 - احمد علء السيد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   113511 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع  

15304 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

53 - شريف صلح رشدى قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   121935 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  

4770 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

54 - عبد المجيد سليمان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   984 قيد فى 06-06-2007 برقم ايداع  1001 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - منصور عبد الواحد محمود حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15770 قيد فى 14-09-2008 برقم ايداع  

10024 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

56 - سماح جابر عبد القادر قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21917 قيد فى 09-12-2012 برقم ايداع  

1665 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

57 - ياسر احمد طه ندا نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   35092 قيد فى 26-08-2014 برقم ايداع  8599 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

58 - محمد جعفر صالح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   65302 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع  2524 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

59 - شيرين عبدالفتاح عباس حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77850 قيد فى 22-08-2019 برقم 

ايداع  11888 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

60 - ناديه جمال مهدى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78336 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع  12798 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

61 - عبد الرحمن احمد عبد السلم ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   93278 قيد فى 23-02-2021 برقم 

ايداع  3302 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة
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62 - إسلم نجاح محمد سليمان أبو حجازه  تاجر فرد سبق قيده برقم   94888 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

6545 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

63 - رمضان محمد طه سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108447 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  4723 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - محمد صلح علي احمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   111252 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  

10435 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

65 - فرغلي سيد رمضان فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   113356 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع  

14956 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

66 - مى شحاته محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   28608 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع  

8639 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة

67 - احمد صلح عيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   39787 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع  2420 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك  التجارة

68 - صابرين عبد العزيز محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   41500 قيد فى 17-05-2015 برقم ايداع  

5056 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

69 - اسامه فاروق عبد ا الجابري  تاجر فرد سبق قيده برقم   45317 قيد فى 11-11-2015 برقم ايداع  

10852 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

70 - عصام محمد سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53625 قيد فى 20-10-2016 برقم ايداع  10973 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

71 - اشرف صلح محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   63180 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع  13518 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

72 - محمد محمود عبدالعال موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63661 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع  

14444 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

73 - رامز عادل عطية عطوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   73685 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع  3559 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

74 - نوره كامل ابراهيم ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم   86479 قيد فى 13-06-2020 برقم ايداع  9571 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

75 - دعاء عاطف محروس حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87394 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  

11378 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

76 - حسام محمود عبد الغنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90979 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع  

18315 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

77 - سامح غالي يوسف غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   113712 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع  15778 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - صلح عبد الخالق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   121977 قيد فى 29-01-2008 برقم ايداع  

1024 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

79 - اشرف خليل ابراهيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   35491 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع  9182 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

80 - احمد مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54795 قيد فى 06-12-2016 برقم ايداع  12859 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

81 - احمد شحات عيسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   75425 قيد فى 06-05-2019 برقم ايداع  7032 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

82 - هيثم عبدالسميع توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91229 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

18880 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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83 - أحمد ناصر نصر حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94828 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  6423 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

84 - نهي عبد الفتاح رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107003 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  

1759 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

85 - عدلي عطيه عطا غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   120249 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع  31408 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - احمد محمد حسن عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9368 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  

10443 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

87 - عصام سمير نصر شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25765 قيد فى 07-05-2013 برقم ايداع  4478 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

88 - جمعه محمد مغازي لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   33942 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع  6810 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

89 - هانى فرح صادق يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم   34642 قيد فى 06-08-2014 برقم ايداع  7888 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

90 - احمد احمد محمد محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43380 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع  7920 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

91 - علي محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89434 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  15307 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

92 - محمود عزت محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   98878 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  

13799 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

93 - محمود محمد فرحات محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   104633 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

23740 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

94 - محمود جمال نسيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110376 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع  8697 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

95 - ايمان زيدان علي زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   110573 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  9155 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

96 - اسامه عمر محمد شندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   112038 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع  12166 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

97 - محمد ايمن محمد علي ليله  تاجر فرد سبق قيده برقم   116669 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع  

22377 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

98 - السبكي لبيع قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   7019 قيد فى 27-12-2007 برقم ايداع  

7525 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر  محو لترك التجارة

99 - سعيد عبد المجيد احمد ابو الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18196 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع  

12989 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

100 - محمود لطفى متولى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24147 قيد فى 04-03-2013 برقم ايداع  

2189 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

101 - علء أحمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40976 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع  4272 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

102 - جيهان احمد عثمان حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   58970 قيد فى 30-05-2017 برقم ايداع  

5799 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - بيشوى سيد سام مجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65546 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع  2935 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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104 - مشيل شنوده لمعى خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   84513 قيد فى 01-06-2020 برقم ايداع  5730 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة بموجب اعلم شرعي رقم 1692 لسنة 

2020

105 - محمود محمد زكي رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   85092 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع  

6923 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

106 - وجيه حبيب عوض جندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   98911 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  

13866 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

107 - حامد محمود الحامدي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104729 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

23904 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

108 - هايل صلح امين الحافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18906 قيد فى 18-01-2009 برقم ايداع  565 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

109 - وائل سيد محمود مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   48045 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع  2134 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

110 - زينب عبد الباسط محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   66005 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع  

3793 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

111 - ايمن عيد ميهوب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67467 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع  6852 

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

112 - حسنين محمد ابراهيم حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   80159 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع  

16400 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

113 - صفا محمود مصطفي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   91068 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  

18533 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

114 - اشرف محمد حسن جنيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   97881 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  

11926 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

115 - مينا صلح ذكي بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم   98925 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  13885 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

116 - ابراهيم محمد جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99985 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

15885 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

117 - محمد هشام فاروق عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   103346 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

21425 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

118 - ناديه لطفى نجيب فرنسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   111749 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  

11521 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

119 - سيد عبد المالك محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   6320 قيد فى 02-12-2007 برقم ايداع  6732 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل .أمر محو لترك التجارة

120 - عمرو محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6777 قيد فى 15-12-2007 برقم ايداع  7249 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو  لترك التجارة

121 - محمد سعيد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   8262 قيد فى 04-02-2008 برقم ايداع  1255 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

122 - احمد اسماعيل ابو اليزيد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27551 قيد فى 20-08-2013 برقم ايداع  

6730 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

123 - اصبح  احمد محي الدين نجار رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30441 قيد فى 28-01-2014 برقم 

ايداع  864 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة
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124 - محمد احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   34712 قيد فى 10-08-2014 برقم ايداع  8000 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

125 - امام للبقالة  تاجر فرد سبق قيده برقم   35679 قيد فى 16-09-2014 برقم ايداع  9441 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

126 - محمد احمد شادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51249 قيد فى 26-06-2016 برقم ايداع  7178 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

127 - نصر دانيال اسكاروس قوسة  تاجر فرد سبق قيده برقم   61413 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

10304 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

128 - احمد السيد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   68798 قيد فى 17-07-2018 برقم ايداع  9505 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك نشاط ومحو القيد

129 - محمد احمد فاروق على  تاجر فرد سبق قيده برقم   82017 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  331 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

130 - غريب رشاد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86482 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع  9576 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

131 - عادل عبدالرحمن منصور فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   88862 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  

14199 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط

132 - صلح خضر عيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89791 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع  

16060 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

133 - احمد محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97322 قيد فى 07-05-2020 برقم ايداع  17373 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

134 - امجد محمد ابو الفتوح مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   102575 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

20085 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

135 - اندرو رافت فكري ذكي  تاجر فرد سبق قيده برقم   111401 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  

10713 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

136 - خالد احمد عبد الحليم زويل  تاجر فرد سبق قيده برقم   115106 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع  

18855 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

137 - هيثم ايمن حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115304 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع  19330 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو  لترك التجارة

138 - حنان شفيق عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25344 قيد فى 16-04-2013 برقم ايداع  

3866 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

139 - دعاء عامر عطا احمد حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36531 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع  

10766 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

140 - اصبح  سماح نظمى سيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   42081 قيد فى 09-06-2015 برقم ايداع  

5948 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

141 - امال عياد تادرس عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   48901 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع  3482 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

142 - محاسن عشري حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54754 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع  

12792 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

143 - وليد محمد ربيع خلف عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   56566 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع  

1905 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

144 - حسين علي احمد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   56753 قيد فى 27-02-2017 برقم ايداع  2209 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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145 - محمد غريب محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   58016 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع  4228 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

146 - اشرف محمد عثمان احمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   69525 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  

9149 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

147 - بكري ابو الفضل افكار السمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   71507 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع  

16647 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة بموجب اعلم شرعي رقم 930   

لسنة 2022

148 - اشرف محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73665 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع  3508 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

149 - مروه فوزى محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75388 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع  

6967 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

150 - هاجر محمد انور علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   86642 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع  

9878 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

151 - ابانوب نعيم توفيق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   95759 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع  

8145 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

152 - محمود سامي عبد الفتاح محمد الديبكي  تاجر فرد سبق قيده برقم   109899 قيد فى 23-03-2022 برقم 

ايداع  7690 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط

153 - شريف احمد حماد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16151 قيد فى 29-09-2008 برقم ايداع  10492 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط

154 - عمرو محمد عبد الوهاب عبد المنصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   18258 قيد فى 23-12-2008 برقم 

ايداع  13065 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

155 - عماد خيرى خلف ا خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   22442 قيد فى 26-12-2012 برقم ايداع  

2358 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

156 - شيرين عبد الرازق عبد اللطيف عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   41012 قيد فى 28-04-2015 برقم 

ايداع  4323 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

157 - لوئيس سمير حنا حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   46524 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع  13612 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

158 - سوميه سلم مسلم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   73425 قيد فى 21-02-2019 برقم ايداع  3028 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

159 - ناهد حسينى عبد الخالق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78345 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع  

12824 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

160 - مدحت ماهر فخري لوندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   83596 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  3726 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

161 - ابراهيم احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   83973 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  

4432 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

162 - ايمان احمد زكى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   84622 قيد فى 07-06-2020 برقم ايداع  5949 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

163 - مؤمن مصطفى عبد السلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85295 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع  

7284 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك نشاط ومحو القيد

164 - معتز بال خالد رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91236 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

18897 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره
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165 - السيد عبد الرسول عبد الرسول عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   96848 قيد فى 2021-06-14 

برقم ايداع  10366 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

166 - رامي لطيف غبر سيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   110772 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

9518 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

167 - عبد الرحمن حمدى محمود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   117257 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  

23731 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محود القيد وترك التجاره

168 - سيد احمد سعيد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   121964 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع  14464 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

169 - رؤف حمدي كامل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15597 قيد فى 07-09-2008 برقم ايداع  

9811 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

170 - وليد عبد المعبود على عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   23183 قيد فى 23-01-2013 برقم ايداع  

853 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد

171 - محمد نجيب محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25195 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع  

3673 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

172 - شريف عامر عبد الفتاح عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   45557 قيد فى 22-11-2015 برقم ايداع  

11226 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

173 - حماده سعيد عبد القوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48675 قيد فى 15-03-2016 برقم ايداع  

3113 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة

174 - حماده سعيد عبد القوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48675 قيد فى 23-08-2016 برقم ايداع  

9066 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

175 - محمد محمود السيد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   50559 قيد فى 24-05-2016 برقم 

ايداع  6103 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

176 - سالم عبد المنعم سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58820 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

1760063 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

177 - ابراهيم سالم حسين مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61589 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع  

10617 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

178 - علي هلل امام عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64289 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع  625 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيط

179 - ياسر جاد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   74654 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع  5545 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

180 - محمد امام احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   77254 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع  10762 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

181 - هانى مجدى رمضان امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   85861 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع  8428 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

182 - رياض بركات احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   85862 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع  

13232 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لغلق الرئيسي

183 - رياض بركات احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   85862 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع  8129 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

184 - فريد محمد رافت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86330 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع  9285 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

185 - احمد يحيي الزناتي مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   87682 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

11957 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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186 - محمد رشاد عبد المطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87829 قيد فى 21-03-2020 برقم ايداع  

12237 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

187 - احمد علي محجوب علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   90834 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع  18054 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

188 - عيد ربيع عبد الظاهر خليف  تاجر فرد سبق قيده برقم   92790 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع  

2327 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

189 - حمدي احمد حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97251 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع  20769 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

190 - طلعت يعقوب متري روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   97685 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  

10459 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

191 - ايهاب صلح لوكاس فاخوري  تاجر فرد سبق قيده برقم   106294 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

269 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

192 - احمد محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   113901 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  

16193 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحوة القيد

193 - احمد فاروق محمد صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   118972 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع  

27805 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

194 - بريش للوجبات الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   2901 قيد فى 07-08-2007 برقم ايداع  3010 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

195 - محمد مصطفي سلمة مصطفي البدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9115 قيد فى 26-02-2008 برقم 

ايداع  2223 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

196 - عبد الخالق عبد ا عبد اللطيف فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   11365 قيد فى 24-04-2008 برقم 

ايداع  4765 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

197 - مصطفى رجب مصطفى علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26727 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع  

5929 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

198 - رضا حفني احمد عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27739 قيد فى 30-09-2013 برقم ايداع  

7283 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

199 - محمود عباس صبحي عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   55108 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع  

13383 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

200 - امجد مصطفى كمال السيد محمود الشباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76965 قيد فى 2019-07-16 

برقم ايداع  10206 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

201 - ابراهيم علي فرحان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88697 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع  

13876 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امرالمحو لترك التجارة

202 - محمد اوسم علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   103150 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  21078 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

203 - سيد عبده سيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   266 قيد فى 16-05-2007 برقم ايداع  267 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

204 - صلح السيد احمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11083 قيد فى 17-04-2008 برقم ايداع  4463 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

205 - نبيل مجدي طه محمد خزيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24082 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع  

2086 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

206 - محمد الصغير محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28765 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع  8893 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة
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207 - كريم عبد الجواد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51353 قيد فى 29-06-2016 برقم ايداع  

7344 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

208 - حسام حمدى محسب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64424 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع  916 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

209 - صفاء عبدالنعيم عبدالعليم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   69185 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع  

10338 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

210 - ادهم محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77306 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع  10856 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

211 - محمد عبد ا متولي عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   77691 قيد فى 15-08-2019 برقم ايداع  

11557 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

212 - عبد الحميد عبد ا عبد الحميد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   77705 قيد فى 18-08-2019 برقم 

ايداع  11584 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

213 - ماجدة مصطفى عمران على  تاجر فرد سبق قيده برقم   78063 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع  

12292 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

214 - حسنين محمد حسن احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   85173 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  

7071 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

215 - منتصر محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   97869 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  

11898 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

216 - عز الدين علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   101739 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  18637 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

217 - مهند وليد سيد ضاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   105080 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  24572 

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

218 - مصطفي محمد زهران عياده  تاجر فرد سبق قيده برقم   106787 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  

1307 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

219 - احمد دسوقي عثمان دسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   107030 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  

1817 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

220 - صفاء خضر سيف محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   122486 قيد فى 15-01-2015 برقم ايداع  

531 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

221 - طارق سعد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64833 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  9594 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

222 - طارق سعد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64833 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع  10794 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

223 - طارق سعد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64833 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع  10793 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

224 - طارق سعد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64833 قيد فى 05-02-2018 برقم ايداع  1660 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

225 - اسماء محمد عبد الفتاح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67953 قيد فى 04-06-2018 برقم ايداع  

7830 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

226 - احمد ميهوب محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72892 قيد فى 04-02-2019 برقم ايداع  1932 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

227 - احمد عرفة كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6721 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع  2557 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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228 - احلم عبد الستار ابراهيم ابو النيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   60883 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع  

9323 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

229 - ريهام عادل محمود الفيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68096 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع  

8018 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط

230 - احمد عبدالعزيز حسن احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   73908 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  

4031 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط

231 - سميحه محمد البلتاجى عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85844 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع  

8399 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

232 - مي عبد الناصر فهمي عوض مجاور  تاجر فرد سبق قيده برقم   85845 قيد فى 21-07-2020 برقم 

ايداع  8400 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

233 - محمد عبد الغفور محمد عبد الغفور  تاجر فرد سبق قيده برقم   87257 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

1142 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك الشاط

234 - ايهاب احمد ياسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87529 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع  11667 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

235 - احمد حسين سليمان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89486 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع  15418 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

236 - عمرو احمد سمير الجارحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   91445 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

19282 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

237 - احمد شعيب حسين عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104514 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

23479 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

238 - هشام زكريا عبد الحميد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   107703 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

3226 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

239 - هبه محمد عبد الرحيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   116589 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع  

22154 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك نشاط ومحو القيد

240 - علي احمد علي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   117696 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  24770 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد

241 - 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   121463 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع  2205 وفى تاريخ  

26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

242 - نهي عثمان عويس القرني  تاجر فرد سبق قيده برقم   23724 قيد فى 14-02-2013 برقم ايداع  1591 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

243 - دعاء محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25658 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع  4325 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

244 - احمد محمد عبد العاطى محمد عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32890 قيد فى 2014-05-14 

برقم ايداع  4789 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لترك التجارة

245 - رامي محب نبيه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   48683 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع  3124 

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

246 - محمد مجدى محمد محمود خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم   53750 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع  

11188 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

247 - محمد صابر محمود عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   56998 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع  

2598 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

248 - صلح الدين شريف مصطفى عدلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65120 قيد فى 14-02-2018 برقم 

ايداع  2169 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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249 - يسرى عبدالكريم رضوان عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68021 قيد فى 06-06-2018 برقم 

ايداع  7965 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد للوفاة بموجب 

العلم الشرعى قضية رقم 1397 لسنة 2022 واالذى ينحصر فى ارثه الشرعيين لذلك ترك التجارة لوفاته

250 - فهد على مهنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72101 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع  16611 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

251 - داليا سامي محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   82235 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع  894 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك نشاط ومحو القيد

252 - على احمد على سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94512 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع  5809 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

253 - سيد عبدا سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   97694 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  11603 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد

254 - مي خالد سليمان ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   107197 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

2168 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

255 - حسن حسين حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   112192 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع  

12511 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

256 - محمود محمد عبد ا عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119443 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  

29091 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

257 - صفاء محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16578 قيد فى 21-10-2008 برقم ايداع  

11029 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

258 - مؤسسه ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   25577 قيد فى 28-04-2013 برقم ايداع  4215 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

259 - سامح جميل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43216 قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع  7692 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

260 - ميلد مرقص ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   49580 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع  

4595 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

261 - مدحت اقلديوس لمعي اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   69721 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  

11371 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ارم المحو لترك التجارة

262 - سعد بدر فنيار سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69998 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع  11929 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

263 - احمد نظمى عز العرب عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   85996 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  

8690 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

264 - محمود حسني حسين امام رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم   87568 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع  

11754 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

265 - ايمان ناجي نجار ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   88449 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

13406 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

266 - هشام محمد ربيع فوزي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89237 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع  

14934 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجارة

267 - رجب سعيد رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   114306 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع  

17097 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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رأس المال

1 - محمود علي محمد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   82751 قيد فى 01-01-2017 برقم ايداع   1927 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - رمضان ثابت رمضان ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم   86798 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع   10188 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

3 - محمد عبد العاطي محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   90462 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   17404 

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

4 - محمد احمد فتحي الصيرفي تاجر فرد سبق قيده برقم   95274 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع   7251 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

5 - وليد محمد حنفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   116221 قيد فى 08-09-2022 برقم ايداع   21330 

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

6 - ايهاب خالد جمال شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   121775 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع   3910 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - رمضان صادق محمد الوردانى تاجر فرد سبق قيده برقم   121822 قيد فى 01-04-2012 برقم ايداع   

6531 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - صابر محمود محمد محمد شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   3878 قيد فى 06-09-2007 برقم ايداع   

4077 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - علء جاد ا احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   7659 قيد فى 17-01-2008 برقم ايداع   587 فى 

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

10 - احمد البيلى امين البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم   33357 قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع   5491 فى 

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

11 - رمضان صلح حافظ عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم   54611 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع   

12565 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - محمد محمد السعيد الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   61469 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع   

10398 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

13 - عماد فرنسيس يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   64703 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع   

1406 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمد نوبى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   65705 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع   3182 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

15 - زكي عبد التواب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   104487 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   

23430 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

16 - طه شعبان عبد الستار قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   110510 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع   

9003 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - نورهان اسامه سيد رفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم   117657 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع   

24675 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

18 - سعيده عبدل محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   121510 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع   2366 

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

19 - مزرعة نور تاجر فرد سبق قيده برقم   8795 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع   1860 فى تاريخ  

05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - ابانوب شفيق جرجس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   67277 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع   6516 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - محمود جمال ابوالقمصان سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم   82038 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع   

380 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - حسن احمد محمد ابو حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   84202 قيد فى 23-03-2020 برقم ايداع   

4923 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

23 - رشا سمير اسماعيل حبش تاجر فرد سبق قيده برقم   120650 قيد فى 01-01-2023 برقم ايداع   20 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - محمد محسن محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   121877 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع   

7365 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - احمد حماده علي الزهري تاجر فرد سبق قيده برقم   121887 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع   4755 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

26 - محمود محمد حسن احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   121910 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع   

5078 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

27 - محمود عامر عبد المعبود عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   8932 قيد فى 20-02-2008 برقم ايداع   

2015 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

28 - محمود محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   25031 قيد فى 08-04-2013 برقم ايداع   3458 

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

29 - خالد فتحى عطية محمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم   74896 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع   

6077 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - مني طه يوسف الرفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم   88666 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع   13817 

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

31 - احمد سيد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   102490 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   19907 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

32 - عبد الناصر احمد عبد السلم الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم   103900 قيد فى 17-11-2021 برقم 

ايداع   224240 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

33 - ادهم اسامه سعد علي محمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم   121645 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع   

3059 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - حسين لداره الكافتيريات تاجر فرد سبق قيده برقم   54708 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع   12721 

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

35 - عاصم محمود احمد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   64388 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع   

845 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

36 - حسن منصور حسن خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   80150 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع   

16383 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - حازم طارق فتحي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   97459 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع   11182 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

38 - رمضان عبد الفتاح مرسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   38819 قيد فى 29-01-2015 برقم ايداع   

952 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - منصور فاروق منصور ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   100249 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع   

16376 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - رشدي محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   114298 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع   

17073 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

41 - عبد الرحمن سالم متولي صديق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   115889 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع   20543 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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42 - محمد خالد محمد سعد اللفي تاجر فرد سبق قيده برقم   116723 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع   

22505 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - عبد ا سيد علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   56491 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع   1786 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

44 - احمد سميح منصور الطنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   99951 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع   

15837 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

45 - مصطفى محمد حسن فضل تاجر فرد سبق قيده برقم   122114 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع   

6369 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع   2506 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

47 - محمد رمضان صابر حسن المسيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   39575 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع   

2086 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

48 - صبري محمود حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   90043 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع   16572 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - مدحت احمد فرغلي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   122126 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع   6400 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

50 - نجلء فتحي زكي محمد الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   122131 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع   

6424 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

51 - مدحت محمد عاطف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   122132 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع   6425 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

52 - حمدى سيد محمد حلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   93912 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   23644 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - محمد سعيد مغاوري علي تاجر فرد سبق قيده برقم   100012 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع   

15921 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

54 - نجلء محمد رشاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   119808 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع   30016 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - محمد نور محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   121773 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع   3902 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

56 - كمال ربيع حامد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   122049 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع   6170 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - مختار محمد محمد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم   6989 قيد فى 26-12-2007 برقم ايداع   7492 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

58 - رجب ابو زيد شافعى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   30126 قيد فى 14-01-2014 برقم ايداع   392 

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

59 - حسام عدلي عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   44543 قيد فى 08-10-2015 برقم ايداع   

9660 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - مينا كامل فوزى كريوس تاجر فرد سبق قيده برقم   65608 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع   3039 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

61 - وائل اسماعيل حمدان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   74619 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع   5473 

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

62 - عمرو محمد عبدالعزيز ابراهيم ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم   78849 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع   

13812 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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63 - محمد ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   88653 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع   

13792 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

64 - ابراهيم عبد المنعم رزق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   110717 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع   

9415 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - احمد فاروق احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   122219 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع   6717 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

66 - رأفت يوسف عبدالغفار عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   122224 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع   

6731 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

67 - هشام انور ابو طالب حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   122230 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع   6751 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

68 - احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   59075 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع   6003 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

69 - علء الدين عبد الفتاح اصلن عبد الفتاح عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   66714 قيد فى 

10-04-2018 برقم ايداع   5319 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

70 - محمد ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   88653 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع   

3011 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

71 - موسى عيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   91858 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع   692 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

72 - علء احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   93234 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع   3208 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - علء احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   93234 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع   

14091 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - احمد ابراهيم بدوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   98808 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   17663 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - محمد شعبان خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   103235 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع   789 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

76 - مني احمد عبدا حفني تاجر فرد سبق قيده برقم   114763 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   18079 

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

77 - انتصار عادل عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   118475 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع   

26630 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

78 - محمد على عبد الكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   122062 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع   

6212 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

79 - محمد احمد محمد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   122264 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع   

6871 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

80 - ايمن احمد محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   122265 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع   6875 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

81 - عربي حامد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   122277 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع   6944 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

82 - اشرف احمد معوض فرحان تاجر فرد سبق قيده برقم   122281 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع   

6976 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000
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83 - عمر فتحي حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم   122282 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع   6980 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

84 - حسن احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   122290 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع   7050 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000.000

85 - احمد محمد عبد ا على تاجر فرد سبق قيده برقم   17006 قيد فى 04-11-2008 برقم ايداع   11544 

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

86 - احمد ابراهيم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26508 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع   5595 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

87 - محمد عبد العال فراج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   41427 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع   4939 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

88 - عبدا رمضان بركات عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   44025 قيد فى 13-09-2015 برقم ايداع   

8896 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - احمد عبد الرحمن حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم   55594 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع   322 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

90 - ماجد عزمي ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   71721 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع   

17092 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,300,000.000

91 - احمد محمد احمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   93307 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع   

3362 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

92 - مكتب رحلت ونقل عمال محمد سعيد عيسى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   11842 قيد فى 

11-05-2008 برقم ايداع   5335 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

93 - شعبان محمد شعبان عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم   45166 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع   

10601 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

94 - جاكلين يونس عبدالمنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   78241 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع   

12624 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

95 - مارسه صابر يوسف بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   86487 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع   9593 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

96 - وليد مكرم عطا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   110276 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع   8463 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

97 - دينا عبد العاطي عباس عبد العاطي تاجر فرد سبق قيده برقم   117867 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع   

25207 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - عيد محمد عيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   121695 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع   3526 فى 

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

99 - طاهر احمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   15678 قيد فى 09-09-2008 برقم ايداع   9911 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

100 - احمد ماهر قاسم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   23412 قيد فى 03-02-2013 برقم ايداع   1148 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

101 - احمد حسن حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   44894 قيد فى 25-10-2015 برقم ايداع   10176 

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

102 - رضا محمد ابراهيم رويعى تاجر فرد سبق قيده برقم   65166 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع   

2241 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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103 - محمد صابر عبد العظيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   67559 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع   

7051 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

104 - مصطفى جميل محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   69542 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع   

11040 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

105 - صفوت السيد الحسيني سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   104017 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع   

22637 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

106 - محمود احمد محمد فؤاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   117895 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع   

25271 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

107 - سامح نبيه حنا بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم   8589 قيد فى 12-02-2008 برقم ايداع   1621 فى 

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

108 - اسامة ماهر خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26558 قيد فى 09-06-2013 برقم ايداع   5679 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

109 - هشام عبد اللطيف علي رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   56520 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع   

1825 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

110 - محمد عبد الحسيب الحسيني عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   89354 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع   

15160 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

111 - مايكل جمال حبيب بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم   98888 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع   13826 

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

112 - عرفه محمود صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   111495 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع   

10930 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

113 - وليد امين امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   121248 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع   1498 فى 

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

114 - احمد محمد محمد مكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   122135 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع   6440 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

115 - كمال فتحى بقطر فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم   32118 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع   3553 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

116 - احمد عبد الفتاح احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   43734 قيد فى 31-08-2015 برقم ايداع   8472 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

117 - محمد جلل عمر عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   52490 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع   9162 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

118 - محمد نشأت سعد الدين كاسب تاجر فرد سبق قيده برقم   52867 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع   

9766 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

119 - سمير صالح ثابت جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   63025 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع   

13208 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

120 - مصطفى جميل محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   69542 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع   

1000008 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

121 - محمود احمد سباق عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   83854 قيد فى 05-04-2020 برقم ايداع   

4203 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

122 - احمد قاعود حسن محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   96940 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع   

10562 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

123 - احمد جبر ا عبد العزيز جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم   117066 قيد فى 28-09-2022 برقم 

ايداع   23303 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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124 - نهى حمدي عبد الرحيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم   119691 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع   

29698 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

125 - بولس عبد النور عبده مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم   121560 قيد فى 24-01-2023 برقم ايداع   

2610 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

126 - سعيد حلمى حليم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   121866 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع   4597 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

127 - محمد مسعود احمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   122313 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع   

7165 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

128 - محمد صلح كرم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   48067 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع   2169 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

129 - عبد الرحمن مصطفى ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   78908 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع   

13924 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

130 - محمد نصر مهدي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   114207 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع   

16870 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

131 - محمد مصطفى امين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   55016 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع   

13227 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

132 - محمود حسين ابو سريع عبد الرحيم الفزاني تاجر فرد سبق قيده برقم   62434 قيد فى 2017-11-02 

برقم ايداع   12166 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

133 - هبه حسن عيسى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   98782 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع   13603 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

134 - علي عبد الرحيم سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108142 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع   

4155 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

135 - حسن عبد الفتاح محمد عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم   108684 قيد فى 27-02-2022 برقم 

ايداع   5145 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

136 - عيسى فانوس رزق ا حنين تاجر فرد سبق قيده برقم   122502 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع   

7992 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

137 - يوسف ابراهيم رياض بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   122556 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع   

8248 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

138 - احمد مصطفى سيد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   29810 قيد فى 30-12-2013 برقم ايداع   

10483 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

139 - اسلم ناجح محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   30545 قيد فى 30-01-2014 برقم ايداع   1012 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

140 - هبه محمد قناوى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   32859 قيد فى 12-05-2014 برقم ايداع   

4721 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

141 - عماد لطفي عبده ابراهيم الزهيري تاجر فرد سبق قيده برقم   48832 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع   

3364 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

142 - محمد جلل عمر عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   52490 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع   9162 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

143 - محمد السيد عزازي عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم   88983 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع   

14421 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

144 - محمود عبدالباسط خليفة حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   89231 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع   

14923 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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145 - امل صالح محمود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   98718 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع   

13499 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

146 - اكرامي ماركو اسحاق ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   109558 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   

6999 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

147 - اسامه عبدالرحيم عبدالمحسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   68418 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع   

8754 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

148 - رومانى اشرف كيرلس فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم   87468 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع   

11516 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

149 - مصطفى احمد مجاهد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   100841 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع   

17113 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

150 - محمد احمد عمر عبدالرجال تاجر فرد سبق قيده برقم   106940 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع   

1628 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - محمد ابراهيم احمد عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    7624 قيد فى 17-01-2008 برقم ايداع    547 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 1 ش 

العيسويه ش القومية وراق العرب الوراق

2 - محمد محمود حسن احمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    23616 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    

1442 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/امتداد 26 

يوليو ميدان لبنان

3 - احمد عبد الرحمن حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم    55594 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع    322 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / بلوك 4 منزل رقم 

29 مدينة العمال امبابة الجيزة

4 - محمود محمد ابراهيم ابو القمصان تاجر فرد سبق قيده برقم    56671 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع    

2079 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/103 الحي الثالث المجاورة 

الولي 6 اكتوبر

5 - ابراهيم عباس زهران مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    63589 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    

14303 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش ترعة الحلو من ابو الهول 

السياحي المريوطية الهرم

6 - احمد حسين احمد العربي تاجر فرد سبق قيده برقم    69245 قيد فى 06-08-2018 برقم ايداع    10455 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / ش الحسن 

شرق البلد ناهيا مركز كرداسة

7 - احمد ناصر محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    70786 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع    13312 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش كورنيش النيل 

بجوار محطة كهرباء غرب القاهرة البعدية م اوسيم

8 - محمود علي محمد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    82751 قيد فى 01-01-2017 برقم ايداع    

1927 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش بدوى سلطان من ش 

المنشيه المطبعه عمرو بن العاص - فيصل

9 - احمد عبد العال على عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    86837 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    

10238 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش احمد الخطيب - بولق 

الدكرور - الجيزة

10 - محمود محمد عبد الوهاب صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    92319 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

24631 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 7ش طلعت شحاته متفرع من 

مجمع المدارس الطريق البيض

11 - بيشوي موسي رشدي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    92778 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/شارع 

سيد خلف من الشهيد ثروت - الخصوص

12 - احمد السيد احمد البوهي تاجر فرد سبق قيده برقم    94614 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    11001 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3ش ابو المجد متفرع من ش ابو شيبه -

ناهيا م كرداسه - الجيزة

13 - محمد احمد فتحي الصيرفي تاجر فرد سبق قيده برقم    95274 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع    

7251 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 5 

ش طلعت شحاته امام مدرسة الندى البتدائيه ناهيا   كرداسه
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14 - محمد عبد العزيز محمد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    103972 قيد فى 18-11-2021 برقم 

ايداع    22542 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بجوار مسجد احمد زلطه 

برطس م اوسيم - الجيزة

15 - يوسف جمال عبدالناصر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    110563 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    

9139 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / مول المعز الدور الثاني 

الحي ال 12 المجاورة الثانية - الشيخ زايد

16 - توماس سعد شحات بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم    117933 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع    

25338 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / محل رقم 39 الدور الرضي عقار رقم 27 ش عبدا دراز ارض الجولف مصر الجديدة القاهرة

17 - همام مجدى خلف على تاجر فرد سبق قيده برقم    121436 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع    1974 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 

/3 ش التشوينه امام مسجد ابو بكر الصديق برطس اوسيم

18 - سيد سعيد سيد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    28758 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    8885 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تحويل الرئيسي الكائن بالعنوان/ميت القائد 

مركز العياط برقم سجل 22460 بمكتب الصف ليصبح فرع تابع للسجل التجاري 28758 غرة الجيزة

19 - حسام الدين هلل عليان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    40870 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع    

4098 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حارة عبد السلم من ش عبد الجواد 

المجزر اللي الكونيسة

20 - وليد احمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    47265 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    929 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش ترعة الزمر برطس اوسيم

21 - احمد محمد جوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62155 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    11648 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/6 ش مصطفي 

الميكانيكي منسية البكارى فيصل

22 - احمد محمد محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    81328 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    

18540 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش مسجد 

السلم القصبجي المنيب

23 - محمد احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    93420 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    3579 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/72 شارع جامعة 

الدول العربية المهندسين

24 - محمد احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    93420 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    3579 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/72 شارع جامعة 

الدول العربية المهندسين

25 - محسن صالح عبد الغنى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    98163 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع    

351 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 42ش الهرام - الحريه مول 

تجارى - مصر الجديده - القاهره

26 - محمد محمد عبد الظاهر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106502 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    

760 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/شقة 

بالدور بعد الرضي ق 6036 ش 9 المقطم

27 - احمد سيد جلل السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    120614 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع    

32501 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 41 شارع بشندى من التحاد 

زنين بولق الدكرور
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28 - سعيد احمد خليف طميش تاجر فرد سبق قيده برقم    121665 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع    

3274 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ عقار رقم 

12 6 اكتوبر من ش الفيوم بالدور الرضي محل

29 - ابراهيم شعبان على محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    121753 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

3840 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2شارع رفاعى ربيع دار السلم 

القاهره

30 - فهد على مهنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72101 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    271 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/7 شارع جزيرة محمد بجوار فرن 

السلموني الوراق

31 - حسن احمد محمد ابو حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    84202 قيد فى 23-03-2020 برقم ايداع    

4923 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 42 ش السلم من ش المعتمدية 

ارض اللواء

32 - حسن ياسر حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    88897 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    14261 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 10 ش عامر من ش المساحة الدقي

33 - محمد حلمي عبدالعظيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    91386 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع    

11268 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع ليصبح / رئيسي 

اخر بنشاط / ورشة تصنيع ملبس جاهزة )دون الزي العسكري( . براس مال / مائة الف

34 - نسمه محمود محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106220 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    137 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اول طريق ام دينار مركز منشأة القناطر

35 - محمد عطيه عبد العاطي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    110446 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

8859 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف نشاط الرئيسي الخر الكائن 

بالعنوان التالي / مطلع الثورة القطا منشاة القناطر - بنشاط حظيرة مواشي حلبه

36 - احمد ابو السعود فتح الباب حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    118622 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع    

26953 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 9 

و 10 فيو مول طريق العبور وصلة دهشور الشيخ زايد مدينة 6 اكتوبر

37 - علي محمد ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    121352 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    1736 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل بالدور الرضي 

يمين المدخل بالعين رقم 45 ش الدقي

38 - علي محمد ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    121352 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    1736 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل بالدور الرضي 

يسار المدخل بالعين رقم 45 ش الدقي

39 - منال سعد مرسي عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    121799 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

3985 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/431 ش 

السودان العجوزة

40 - محمد محسن محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    121877 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع    

7365 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 11 ش 33 مدينة التحرير امبابة

41 - محمود محمد حسن احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    121910 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

5078 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 10ش طلبه موسي الكوم الخضر 

المريوطيه

42 - زكى ابراهيم زكى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    48073 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع    

2177 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جزيرة محمد بجوار الدائري الجديد 

الوراق
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43 - رجب محمد حسن طه تاجر فرد سبق قيده برقم    57315 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع    3107 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 75 ش ترسا العمرانية

44 - محمد صالح عبد المحسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65486 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع    

2836 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع الكائت بالعنوان / 8 ش 

جمال من ش سحاب - الهرم

45 - حماده عبدالحميد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    74890 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    

6064 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/13 ش 

الدكتورة هدي

46 - ماريو عبده مرزق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    91946 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع    857 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح // شارع عبدو 

منصور العمرانية الغربية _الجيزة

47 - اية كمال سيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    95719 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    8075 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش الريس بدرى بشتيل اوسيم

48 - سامح ربيع عبد العزيز عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    96113 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع    

8879 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 102 ش حدائق الهرام

49 - سعد محمد سعدالدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    107247 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع    

2263 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس محل رقم 4 الكائن بالعقار رقم 

38برج المنى الملحه الجديد - ابراج المحروس

50 - محمود زكريا عبد المالك صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    111759 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

11540 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش المشاية 

ناهيا مركز كرداسة

51 - حسين محمد حسين جاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111836 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

11752 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش زكي خطاب من اللبيني 

الهرم

52 - وليد محمد يوسف اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    114339 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

17195 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 15 ش ابو النصر من 

القومية العربية

53 - رمضان صادق محمد الوردانى تاجر فرد سبق قيده برقم    121822 قيد فى 01-04-2012 برقم ايداع    

6531 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /منطقة 

الوزان المنصورية _مركز منشاه القناطر

54 - حسام شعراوي ناصح عبد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    36382 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع    

10525 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 2 ش رشاد ذكي ناصية 

انس بن مالك من ش على بن ابي طالب - العمرانية

55 - محمود محمد عثمان محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم    44957 قيد فى 27-10-2015 برقم ايداع    

10287 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المحطة بجوار مسجد الحاج 

حمادة بجوارمنزل عمر حماد ابو النمرس

56 - محمد سمير عبد الرسول محسب تاجر فرد سبق قيده برقم    60463 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    

8403 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط / 252 أ -  

حدائق الهرام -

57 - عاصم محمود احمد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    64388 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع    

845 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / عقار رقم 12 - 36 ش 

الملك فيصل الرئيسي - فيصل
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58 - مكتب سامح محمود جاد الحق مرزوق للرحلت ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    66555 قيد فى 

29-03-2018 برقم ايداع    4905 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع بالعنوان/الحي 12 عمارة 127 شقة 4 العاشر من رمضان

59 - حسن منصور حسن خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    80150 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع    

16383 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش مسجد النور كرداسة مركز 

كرداسة

60 - محمد احمد السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    97186 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    11039 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ك26 ارض الصرف الصحي بجوار 

توكيل تويوتا كرداسة

61 - حازم طارق فتحي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    97459 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع    11182 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 7 ش محمود الطوخي القطامي سابقا الكيت 

كات امبابة

62 - سامح محمد عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    109428 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

6702 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 18 

الدور الرضي العقار رقم 46 ش بشتيل الرئيسي مدينة المل قسم امبابة

63 - سيد صلح سيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    112661 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    13526 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش االدقى بجوار بنزينه شيل اوت - الدقى 

- الجيزة

64 - رشدي محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    114298 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

17073 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 14عمارات بيومي 

قاعود من ش سليم نهاية الملك فيصل - فيصل

65 - اسلم سيد حسن سيد المشد تاجر فرد سبق قيده برقم    119957 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    

30447 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع الجيش طموه

66 - تامر عويس محمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    121104 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    

1137 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/العقار رقم 2

ش ترعة عبد العال 2 بولق الدكرور

67 - رمضان صادق محمد الوردانى تاجر فرد سبق قيده برقم    121822 قيد فى 01-04-2012 برقم ايداع    

6531 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ منطقه الوزان المنصوريه 

مركز منشاة القناطر

68 - سيد سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    38978 قيد فى 04-02-2015 برقم ايداع    1180 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 14 ش عبده محمد ناصية ترسا - الهرم

69 - وسام علء الدين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    60315 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    3653 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ع 8 مشروع اسكان 1 المجاورة 

17 منطقة العمرانية - 6 اكتوبر

70 - اسامه يحيى عبدالعزيز عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    78036 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع    

12240 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/34 ش ابو 

بكر الصديق البراجيل اوسيم

71 - ميشيل ناصر امين فنحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    80097 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع    

16263 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش احمد الفيومي من ش 

فيصل المساحة الهرم
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72 - مايكل جمال حبيب بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم    98888 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

13826 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/2 ش 

الرشاح زهره البلد ناهيا كرداسة

73 - ادهم السيد احمد سعد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    117085 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    

23341 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ح رشدي الحداد المزرعة 

بشتيل م اوسيم

74 - عبد ا سيد علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    56491 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    1786 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش العمدة من ش محمود عسران ارض 

اللواء

75 - دافيد انيس صليب حناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    61543 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    

10538 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 54 ش المدينه المنوره من 

ش مدرسه النجاح - وراق العرب - الوراق ) مع الغائة (

76 - دافيد انيس صليب حناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    61543 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    

10538 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 47ش المدينة المنورة 

من ش مدرسة النجاح - وراق العرب

77 - ايهاب احمد امين عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    82611 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع    

1627 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش عبد ا سعد كرداسة

78 - رمضان محمد احمد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    108374 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

4591 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / شارع جامع عساكر القديم 

برطس م اوسيم

79 - ايمن صابر خلف عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم    121936 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    

1262 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / اصبح / 30 ش 8 من ش 

10 ارض البركة - وراق العرب

80 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع    2506 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /

المنطقة السياحية الولى المجاورة 7 و 8 بسنتر المعتز التجاري 6 اكتوبر

81 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع    2506 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / 

محل رقم 3 داخل وخارج سور النادي 6 اكتوبر

82 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع    2506 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 98ش محي 

الدين ابو العز الدقي

83 - كوافير اشرف تاجر فرد سبق قيده برقم    13593 قيد فى 28-06-2008 برقم ايداع    7394 وفى تاريخ  

12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح محل 23 الدور الرضي برج 3 مول سيتي 

ستارز المحور المركزى السادس من اكتوبر

84 - محمود محمد عبد العزيز سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    42630 قيد فى 06-07-2015 برقم ايداع    

6775 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي ش الجمهورية بجوار مسجد الشيخ عبدالعليم ابشواي - محافظة الفيوم

85 - محمد اجميعان عامر حماده تاجر فرد سبق قيده برقم    56930 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع    

2482 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

/مصر الجديدة - مصر الجديدة / ق ارض تقاطع عبدالحميد بدوي مع جوزيف تيتو -محافظة القاهرة
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86 - بكر احمد فرغلي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    82963 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع    2387 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي /

ش الحاج بكر عواجه من سكه زغلول برك الخيام - كرداسة

87 - يوستينا أشرف زكي عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    100053 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

16000 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 2ش عبدالرازق جوهر من ش المعتمدية الرئيسي ارض اللواء العجوزة

88 - ايهاب بخيت  غبروش عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    104194 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

22966 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / ش السلم من ش 

ترعة السواحل وراق الحضر الوراق

89 - محمد احمد شوقي عطوه عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم    42526 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع    

6615 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / 49ش الحجاز 

بالدور الخامس شقة 5 العجوزة

90 - عبد الناصر حسيب سنوسي حسيب تاجر فرد سبق قيده برقم    49304 قيد فى 07-04-2016 برقم ايداع    

4121 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 83 ش الهرم

91 - محمود رمضان حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    59108 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع    

6022 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش حسن سليمان من ش الجمعية 

الزراعية بشتيل م اوسيم

92 - احمد عبد الرازق عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106942 قيد فى 19-01-2022 برقم 

ايداع    1634 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان ش سيد زكي من الربعين بولق الدكرور بنشاط مطعم

93 - محمد امين احمد حسن خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    107130 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    

2033 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / ش محمد مدكور 

من ش عبدالمنعم رياض ابوالنمرس

94 - سلمي محمد ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    115376 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

19499 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش محمود صبحي من ش 6 

اكتوبر الصفا والمروة التعاون فيصل

95 - نجلء محمد رشاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    119808 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    

30016 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / 18ش فوزي 

نيازي من ش المريوطية - فيصل

96 - سعيد محمد سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    121107 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    1149 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 2ش 

مصطفى كامل الملك فيصل - فيصل

97 - سعيد محمد سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    121107 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    1149 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان رقم 

146ش برج الجمال فيصل

98 - سعيد محمد سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    121107 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    1149 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان رقم 

107 ش مصرف المنشية منشأة البكاري فيصل

99 - سعيد محمد سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    121107 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    1149 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 253 

ش ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة بنشاط سوبر ماركت
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100 - مختار محمد محمد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    6989 قيد فى 26-12-2007 برقم ايداع    

7492 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / 11ش عطبرة 

مدينة الطلبة المهندسين

101 - اسلم يس قطب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27940 قيد فى 09-10-2013 برقم ايداع    7609 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه على افتتاح فرع بالعنوان التالى 

ش سيد مصطفى ناصية الملك فيصل

102 - ايمن شلبى احمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    36038 قيد فى 30-09-2014 برقم ايداع    10019 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح/شقة 4 بالعقار رقم 31 مساكن 

ايديال

103 - وليد محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    63577 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    14280 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / 38ش مدينة عامر بولق 

الدكرور

104 - مصطفى محمد فهيم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    65919 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

3630 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 14 ش 

مسجد الصباح من ش البدراوى - من ش الهرم مشعل

105 - وائل اسماعيل حمدان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    74619 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع    

5473 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 2 ش احمد 

عرفه نزله العاصى منشيه البكارى كوبرى 4

106 - محمد ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    88653 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

13792 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة نشاط الستيراد و 

التصدير علي النشاط الرئيسي الخر الكائن بالعنوان 25ش مدارس مينا من المنشية الطوابق مكتب بالدور الثالث 

فيصل // و زيادة رأس المال ليصبح 500000 خمسمائة الف جنيه فقط

107 - هاشم احمد محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    106910 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

1553 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/3 عمارات البترول الدور 

السادس العجوزة

108 - احمد سعد الدين المير احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    107179 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

2134 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح بالعنوان التالي 

/20ش احمد الشاطوري الدقي

109 - وليد مكرم عطا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    110276 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

8463 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 ش مدرسة الفيروز من المشروع

110 - مصطفي محمد محمد محمد ابو شهبه تاجر فرد سبق قيده برقم    116762 قيد فى 22-09-2022 برقم 

ايداع    22604 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان 

التالي / 2 ش ابو الفضل متفرع من ش ناهيا بولق الدكرور  -بنشاط / بيع ملبس جاهزة - بسمة تجارية صلصه 

للملبس الجاهزة

111 - شعبان محمد شعبان عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم    45166 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع    

10601 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 19شارع حامد عبد العظيم من 

ترعه الزمر - العمرانيه - الجيزة

112 - حسام الدين حسين محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    47757 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    

1681 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي /270 ش الملك فيصل المطبعه الهرم
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113 - جرجس حمدي نبيل حشمت تاجر فرد سبق قيده برقم    53742 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع    

11173 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / 28ش محمد 

حافظ القصر المنيرة امبابه

114 - احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    59075 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع    6003 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح 3ش سيد القفاص من سليمان 

العربي من المسابك بشتيل اوسيم

115 - عزه جرجس زكي داود تاجر فرد سبق قيده برقم    64459 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    986 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح /5ش محمد عطا ش المسابك 

وراق العرب -الوراق

116 - منى جلل محمد احمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    86545 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    

9701 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان التالي / 303 

المنطقة د حدائق الهرام - البوابه الثانية الجديدة

117 - علء احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    93234 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    

3208 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل رأس المال ليصبح 50000 

خمسون الف جنيه فقط

118 - اسماعيل سيد عبدالعزيز عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    95561 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    

7779 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان /

طريق بهرمس مركز منشأة القناطر الجيزة/ بنشاط توزيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية بسمة تجارية المتحدة 

لتجارة و توزيع و تعبئة و تغليف المود الغذائية

119 - احمد محمد عبد الفتاح عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    112952 قيد فى 14-06-2022 برقم 

ايداع    14143 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / ش 

المعسكر بجوار ميدان سعيد حساسين ابو رواش - مركز كرداسة

120 - معتز احمد عبدالحافظ محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    115199 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

19079 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان 10ش محمد عبده شقة بالدور الرضي السويس

121 - انتصار عادل عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    118475 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    

26630 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

/بالعقار رقم 2 محل 4 الحي الخامس 6 اكتوبر

122 - سعاد كمال صدقه صدقه تاجر فرد سبق قيده برقم    119239 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    

28501 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1ش محمود عبد العال من عدوى 

سليم الزهراء العمرانيه - الجيزة

123 - احمد سيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    2683 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع    2800 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/94 حارة خطاب قطعة 2 

ش المطرية العمومي

124 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 3 

قطعة 5 غرب سوميد 6 اكتوبر بنشاط ادارة وتشغيل صيدليات

125 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 1

قطعة 34 مول المرشدى بلزا 6اكتوبر بنشاط سوبر ماركت

Page 103 of 179 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

126 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الفتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 2 

قطعة 34 مول المرشدى بلزا الشيخ زايد 6 اكتوبر بنشاط ادارة وتشغيل صيدليات

127 - احمد محمد عبد ا على تاجر فرد سبق قيده برقم    17006 قيد فى 04-11-2008 برقم ايداع    

11544 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 17 ش 

عباس انور من ش كعبيش الطوابق فيصل

128 - احمد محمد عبد ا على تاجر فرد سبق قيده برقم    17006 قيد فى 04-11-2008 برقم ايداع    

11544 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 18 ش عباس انور من ش 

كعابيش الطوابق فيصل

129 - ابو زيد لللبان تاجر فرد سبق قيده برقم    19122 قيد فى 25-01-2009 برقم ايداع    839 وفى تاريخ  

16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش محي الدين من ش العروبة العمرانية

130 - ملك ميخائيل عزيز ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    30590 قيد فى 03-02-2014 برقم ايداع    

1082 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش ريحان 

من محمد حسن الوحدة امبابة

131 - محمد عبد العال فراج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41427 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع    

4939 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 حارة  عبد ا اسماعيل من عبد 

العزيز السكري نزلة الكونيسة العمرانية

132 - اشرف محمد عثمان احمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    69525 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    

9149 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع محمد سلمه عبدالهادي 

من شارع المعهد الزهري بني مجدول كرداسه مع الغاؤه

133 - اشرف محمد عثمان احمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    69525 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

11016 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش حيدر امام المعهد الزهري 

نزلة بني مجدول - كرداسه - الجيزة

134 - اشرف محمد عثمان احمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    69525 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

11016 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع محمد سلمه عبدالهادي 

من شارع المعهد الزهري بني مجدول كرداسه مع الغاؤه

135 - محمد عبدالقوي محجوب زناتي تاجر فرد سبق قيده برقم    98754 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    

13552 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان/ش 20 

من ش 30 الجديد برج مكة المكرمة بجوار مسجد الرحمن

136 - نبيل محمود عبد الحميد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    100458 قيد فى 15-09-2021 برقم 

ايداع    16754 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 40 ش عثمان بن عفان 

مدينة السادات القومية العربية الوراق

137 - احمد سليم حسين سلمي تاجر فرد سبق قيده برقم    116716 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع    

22477 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ناهيا عزبة 

جعفر بجوار مسجد  عيسي

138 - جمال شاكر احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    18691 قيد فى 11-01-2009 برقم ايداع    295 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/حدائق الهرام البوابة 

الرابعة 106 ل الهرم

139 - محمد كامل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    38628 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    667 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 15 شارع السودان الدقي
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140 - دافيد انيس صليب حناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    61543 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

15319 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 54 ش المدينه المنوره من 

ش مدرسه النجاح - وراق العرب - الوراق) مع الغائة(

141 - رشا عاشور عبدالغنى عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    67939 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع    

7804 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/شارع رضوان 

ابو العل من شارع وابور الطحين كرداسة

142 - نشوى سمير صليب مكارى تاجر فرد سبق قيده برقم    68036 قيد فى 06-06-2018 برقم ايداع    

7996 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

بالعنوان /1 ش بشتيل من ش المحطة بشتيل البلد اوسيم

143 - رامي فكري طاهر توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    82595 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع    

1586 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 ش احمد ماهر جراند مول ميدان 

الجيزة

144 - عربي محمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    84046 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    4607 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط ليصبح / 3 

ش ترسا من ش اولد موسى عزبة لشين - ترسا - الجيزه طبقا لبطاقة الضرائب

145 - ولء رمضان عبدا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    91437 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

19260 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن في شقه9 

الدور الثالث عقار 22ش السيد زكريا شيراتون مصر الجديده

146 - عماد عبد العاطى عبد ا الشريبنى تاجر فرد سبق قيده برقم    113160 قيد فى 25-12-2011 برقم 

ايداع    21761 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  رقم 7 ش فاطمة 

رشدي العمرانية

147 - احمد حسين عبده حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    120132 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    

31032 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ق 4 بلوك 

17 منطقة 12 محور مهدي عرفه

148 - احمد حسين عبده حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    120132 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    

31032 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/4 شارع 

سيد عبد الواحد محل رقم 25

149 - احمد ماهر قاسم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    23412 قيد فى 03-02-2013 برقم ايداع    1148 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط الزراعي نادي 

الدوبليكس العياط

150 - اسامه فاروق احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30650 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع    1166 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان/ مدينة السادات قطعة 

152 محور الصناعية السابعة السادات

151 - احمد حسن حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    44894 قيد فى 25-10-2015 برقم ايداع    10176 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 ش فوزى ش البحر العظم

152 - سالم عبد المنعم سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    58820 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    

5565 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5حذف الفرع  بالعنوان ش 

المريوطية بجوار معهد الصحابة الزهري

153 - محمد صابر عبد العظيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    67559 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع    

7051 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/113 ش 

ترعة الزمر نصر الدين الهرم
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154 - علء زكى عبدالجليل زكى تاجر فرد سبق قيده برقم    68744 قيد فى 16-07-2018 برقم ايداع    

9399 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 296 ش السودان المهندسين

155 - مصطفى جميل محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    69542 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

11040 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل راس مال الرئيسي الخر 

ليصبح /100000 مائة الف جنيه

156 - شهدي احمد علي رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    73406 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    2989 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 18 ح شارع الجيش حدائق الهرام الهرم

157 - ايمان عشري زكي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    88752 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع    

13981 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26 ش 22 مدينة التحرير امبابة

158 - مينا مليون حليم بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    89585 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    15637 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 ش مسجد المام وراق العرب

159 - محمد محمد جنيدي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    98803 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

13647 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/الخليفة 

بالعقار رقم 96 تقسيم الجمعية التعاونية لضباط مباحث القاهرة محل رقم 2

160 - طارق عبد المجيد جمعه عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    100165 قيد فى 08-09-2021 برقم 

ايداع    16217 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/

الكيلو 175 طريق الواحات البحرية

161 - صفوت السيد الحسيني سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    104017 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

22637 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 14 عمارة الهرام 

مشروع لسيتي الحي 8 6 اكتوبر

162 - عزه علي احمد سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم    112555 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    

13284 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش خالد بن 

الوليد من ش المساكن فيصل

163 - محمود احمد محمد فؤاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    117895 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع    

25271 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش العمدة بجوار مسجد الشهيد 

سعيد سرج اوسيم مركز اوسيم

164 - حسن محمد عبدالمعز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120666 قيد فى 01-01-2023 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 48 ش جمال محمد من ش المدرسة 

المنيب

165 - محمد لمعي امين مصري تاجر فرد سبق قيده برقم    121231 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    

1467 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/قرية ابو 

رويش العياط

166 - خالد زكريا عبدالرحمن محمد الصاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    121260 قيد فى 17-01-2023 برقم 

ايداع    1521 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي /8 ش المحلوي بنشاط مكتب توريدات عمومية

167 - شيحه احمد السيد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    122307 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع    

7141 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش ساقية الجنينة ناصية علي ابو 

ضيف ترسا ابو النمرس

168 - خالد كمال ابو سريع حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    18978 قيد فى 20-01-2009 برقم ايداع    654 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 12 ش رياض حجاج جزيرة الدهب
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169 - طه شاكر سعداوى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    24528 قيد فى 18-03-2013 برقم ايداع    

2717 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش شكري 

القوتلي امام المزلقان العياط

170 - مصطفى لطفي محمد كمال الدين سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    49438 قيد فى 13-04-2016 برقم 

ايداع    4358 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع محي الدين ابو 

العز شقة رقم 12 بالدور 2 فوق الرضي الدقي

171 - عبد ا احمد عبد ا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    55799 قيد فى 18-01-2017 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش داير الناحية طالبية عمرانية

172 - ياسر فوزى امين عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    69583 قيد فى 16-08-2018 برقم ايداع    

11113 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/13 ش 

الفادى من اللبيني فيصل بنشاط قطع غيار سيارات بسمة تجارية العالمي لقطع غيار السيارات

173 - محمد فؤاد معوض عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    81924 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    156 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / ش ترعة 

المنصوريه ابو رواش - مركز كرداسه - الجيزه

174 - جرجس روماني سعيد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    83343 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

3190 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح فرع بالعنوان/شارع البستان 

حوض 10 بملك راندا عبده عبد الرحمن

175 - محمد عبد الستار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89582 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

15633 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطا الطريق الرئيسي مركز 

منشأة القناطر

176 - نعمه ميخائيل اسحاق ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    95716 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    

469 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عمارة 16 ش ترعة الزنانيري امام 

مدرسة فتحي داود الخاصة وجامع الشهيد احمد بليغ - الخصوص

177 - جورج نادر سعد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    96658 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    9989 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/طريق عليه العمومي 

زاوية ابو مسلم

178 - عرفه محمود صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    111495 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

10930 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش عيد بدوى هلل من ش 

العروبة علي ش العروبة مباشرة وراق العرب الوراق

179 - وليد احمد فؤاد عرابي تاجر فرد سبق قيده برقم    112508 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    

13194 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/37 ش معهد 

البحاث وراق الحضر

180 - عماد الدين محمود ابو العز سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    119651 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع    29611 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع بالعنوان/6 

برج سيتي تاور ش جمال عبد الناصر بندر الفيوم ملك ابانوب ياسر موريس عطيه

181 - اسلم عبد التواب محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    23319 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع    

1014 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 1ش احمد 

زكي بيومي البدرشين الجيزه

182 - حسن احمد حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    45521 قيد فى 19-11-2015 برقم ايداع    11169 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/مركز بنها نقباس 

القليوبية ملك قمر عاشور جوده غنيم
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183 - محمد نشأت سعد الدين كاسب تاجر فرد سبق قيده برقم    52867 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع    

9766 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 23 ش الثلثيني الجديد 

العمرانية

184 - سمير صالح ثابت جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    63025 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع    

13208 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل راس مال الرئيسي الخر 

ليصبح/50000 جنيه

185 - احمد رجب مسعد جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    72852 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    

1854 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح /1 

شارع فؤاد خطاب من ممدوح طه المجزر اللي اللبيني الهرم

186 - احمد رجب مسعد جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    72852 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    

1854 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الرئيسي ليصبح 

/139 ب ش المريوطيه امام مصرف اللبيني

187 - احمد رجب مسعد جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    72852 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    

1854 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

/139 ب ش المريوطيه امام مصرف اللبيني

188 - عبدالجبار عبدالرحمن عبدالجبار عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    100405 قيد فى 2021-09-14 

برقم ايداع    16665 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع 

بالعنوان/ش الجمهورية اوسيم

189 - جمال عبدالناصر سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    106921 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

1579 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش ادم محمد جزيرة محمد 

الوراق

190 - احمد محمد حسن البربري تاجر فرد سبق قيده برقم    111069 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

10113 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش مصرف الستيل اوسيم

191 - الشاذلي شوقي مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2500 قيد فى 25-07-2007 برقم ايداع    

2608 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/315 ش ععز 

العرب متفرع من الطريق الصحراوى م كرداسة

192 - وسام علء الدين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    60315 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع    

8133 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ع 8 مشروع اسكان 1 

المجاورة 17 منطقة العمرانية - 6 اكتوبر

193 - عبدا رشاد عبد العزيز على تاجر فرد سبق قيده برقم    61606 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع    

10644 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح كرداسة ش ترعة 

المنصورية امام كوبري الشعبوط

194 - تمام محمد عبد العاطى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    66502 قيد فى 28-03-2018 برقم ايداع    

4818 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الرئيسي الخر 

ليصبح فرع بالعنوان/ش 6 اكتوبر بجوار المطافي ابو النمرس بسمة تجارية مؤسسة الطفاء العربي

195 - تمام محمد عبد العاطى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    66502 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع    

16370 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الرئيسي الخر 

ليصبح فرع بالعنوان/ش 6 اكتوبر بجوار المطافي ابو النمرس بسمة تجارية مؤسسة الطفاء العربي

196 - عبد الرحمن مصطفى ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    78908 قيد فى 29-09-2019 برقم 

ايداع    13924 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان مكتب رقم 6عقار 7ج ش مصطفى كامل ميدان لظوغلي
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197 - روماريو عبد النور غطاس سفين تاجر فرد سبق قيده برقم    81126 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    

18203 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح /44ش عبده منصور من 

الثلثيني العمرانية

198 - محمد نصر عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    98875 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

13791 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 172ش عبد الحميد  حمودة من 

ش الوحدة امبابة محافظة الجيزة

199 - محمد نصر عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    98875 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

13791 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 14ش جمال عبدالناصر / 

البصراوي / امبابة / الجيزة

200 - محمد نصر عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    98875 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع    

14664 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 14ش جمال عبدالناصر / 

البصراوي / امبابة / الجيزة

201 - مصطفى احمد مجاهد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    100841 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

17113 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش الفولي 

من ترعة عبد العال 1 بولق الدكرور

202 - جيلن حمزه عبد الحميد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    106865 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    

1469 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي/ش الميرة فاطمه امام المتحف الزراعي - الدقي

203 - أحمد أحمد حسن قلقيله تاجر فرد سبق قيده برقم    109056 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    5934 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 

302ش السودان العرائس الجديدة شقة 11 الدور الثالث المهندسين

204 - حازم ابراهيم متولي عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    117699 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

24773 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / ش عامر ابو 

غازي من ش عيسى شحاته ناهيا البلد - كرداسة

205 - احمد جمال عبد اللطيف سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    122068 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

6782 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الرئيسي الكائن في ش سعد 

زغلول الحوامدية الجيزة بنشاط مكتب نقل عمال ومقاولت برقم سجل 122068 فرع تابع للسجل رقم 122400

206 - احمد جمال عبد اللطيف سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    122400 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    

12897 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جعل الرئيسي الكائن في ش سعد 

زغلول الحوامدية الجيزة بنشاط مكتب نقل عمال ومقاولت برقم سجل 122068 فرع تابع للسجل رقم 122400

207 - احمد عرفة كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    6721 قيد فى 12-12-2007 برقم ايداع    7147 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن في /قطعه 60 منطقة 

75 فدان - ابو رواش

208 - احمد عرفة كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    6721 قيد فى 12-12-2007 برقم ايداع    7147 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/قطعة 49 تقسيم الحلم جمعية 

السادات للسكان التعاوني الكيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوي ابو رواش

209 - حسنى عبد الرحيم اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21625 قيد فى 16-04-2009 برقم ايداع    

4065 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محو الفرع الكائن بالعنوان / 

24 الكوثر الجديد بجوار سوبر ماركت بست واي الغردقة

210 - ماهر امين امين عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    28665 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع    

8733 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / ابو رجوان القبلي 

البدرشين
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211 - حسن احمد حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    45521 قيد فى 19-11-2015 برقم ايداع    11169 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية استدراج بيانات الفرع في نقباس ملك 

قمر عاشور جوده غنيم مركز بنها القليوبية بنشاط تصنيع البلستيك و مواد التعبئة و التغليف لدي النفس و الغير

212 - حماده مكرم عبد المحسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    61354 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع    

10205 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/29 ش عمرو بن العاص 

قسم المطبعة فيصل

213 - سيد حسن احمد محسن تاجر فرد سبق قيده برقم    72054 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    184 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 15 ش مسجد القدس من ش 

الجمهورية كفر طهرمس رقم 1 بالدور الرضي - بولق الدكرور

214 - محمود اسماعيل حسانين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    101201 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

17722 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان التالي / 3 

ش مسجد السلم من ش المنشية - الطوابق - فيصل

215 - محمود سيد محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    115396 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

19544 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 4 ش 

اليمان من ش خالد برعى بجوار مدرسة الجيل الجديد - اوسيم

216 - اميره صلح محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    116879 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع    

22866 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح /1ش احمد لطفي 

السيد الهرم

217 - محمد علي للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    12415 قيد فى 25-05-2008 برقم ايداع    

5998 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/7 ش الكوثر المهندسين

218 - هانم رجب حسين المشرقي تاجر فرد سبق قيده برقم    18868 قيد فى 15-01-2009 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/17 ش الرشاح عبد الله 

الدور الرضي كرداسة

219 - عماد لطفي عبده ابراهيم الزهيري تاجر فرد سبق قيده برقم    48832 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    

3364 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش فرعي 4 متر من طريق 

السطبل اوسيم

220 - فهد على مهنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72101 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    271 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسى اخر بالعنوان/ش جمال 

عبدالناصر بشتيل البلد اوسيم بنشاط متعهد نقل عمال براس مال 100000 جنيه بسمة تجارية الفهد لنقل العمال

221 - محمود ثابت توفيق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    80606 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع    

17243 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/21 ش 

ايران الدقي

222 - امل صالح محمود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    98718 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

13499 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 29 ش الوحدة امبابة

223 - محمد عاشور البدر زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    108940 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

5695 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/2 ش السلم من ترعة عبد 

العال فيصل

224 - يوسف عبد الملك بانوب عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    59945 قيد فى 18-07-2017 برقم 

ايداع    7459 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/28 ش الليثي من 

المدينة المنورة العمرانية

Page 110 of 179 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

225 - شعبان رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72875 قيد فى 04-02-2019 برقم ايداع    1906 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش داير النحية امام مسجد العفيفي 

برطس اوسيم

226 - عمرو محمد عبدالعال على تاجر فرد سبق قيده برقم    76194 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    

8643 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/رقم 157 ش 

المنطقة الصناعية مخازن الشباب مدينة 6 اكتوبر

227 - هبه غريب عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87909 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

12385 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/9 شارع علي بن ابي 

طالب صفط اللبن م كرداسة

228 - شرين ارمانيوس ميخائيل ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    100164 قيد فى 06-04-2021 برقم 

ايداع    3289 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/12 ش الدكتور 

حسين كامل من ش الخلص العمرانية

229 - خالد احمد عبد الرحيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    101218 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

17747 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 

10 ش الغيث العجوزه الجيزه

230 - محمد احمد عمر عبدالرجال تاجر فرد سبق قيده برقم    106940 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

1628 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 9 ش السلم العروبة - 

الهرم - المريوطية

231 - محمود مصطفي محمد موسي قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    116721 قيد فى 21-09-2022 برقم 

ايداع    22495 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / ابو غالب بجوار 

عيسى موسى مركز منشأة القناطر

232 - زنوبه عبدالرحمن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    119881 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع    

4374 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/9 ش علي بن ابي طالب 

صفط اللبن

233 - غاده عبد المنعم فهمى عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    122267 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع    6896 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان/

شارع صراوه محمد المحمدى محمد العمرى
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النشاط

1 - اصبح ربيع رمضان خطاب كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  3592 قيد فى 28-08-2007 برقم ايداع    

3768وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد ليصبح النشاط / مكتب نقل عمال 

داخل ج م ع

2 - عماد عادل سعيد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  22380 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع    2279وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / مكتب توريدات في مجال المواد الغذائية من النشاط 

الرئيسي واقتصار النشاط علي مكتب نقل عمال فقط

3 - امال علي مصطفى علي تاجر فرد سبق قيده برقم  22813 قيد فى 10-01-2013 برقم ايداع    344وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

4 - هانى ناصر عبد البارى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  37640 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع    

12403وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نقل عمال داخل ج م ع علي النشاط 

الصلي

5 - السيد منازع علي عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  43361 قيد فى 16-08-2015 برقم ايداع    7893وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادارة مشتل ومنافذ بيع زهور

6 - محمد احمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  45123 قيد فى 02-11-2015 برقم ايداع    10527وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / المقاولت المتخصصة والمتكاملة والكهربائية 

والميكانيكية ومقاولت التشطيبات والديكور وصيانة المباني وخدمات النظافة للمباني والمنشأت

7 - حسين محمد يسرى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  46645 قيد فى 31-12-2015 برقم ايداع    13831وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت ليصبح / مكتب نقل عمال داخل ج م ع

8 - رجب نصر ا عبد الوهاب عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  72985 قيد فى 07-02-2019 برقم ايداع    

2144وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت وادارة المطاعم والكافيهات

9 - احمد حسن امبابى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  86185 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    9015وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العمومية واعمال التبريد 

والتكييف والعمال الكهروميكانيكيه

10 - احمد عبد العال على عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  86837 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    

10238وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/بقاله جافه

11 - محمد احمد محمد عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  106372 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    514

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ محل تجهيز وتقطيع الخشاب

12 - موسي محمد موسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  120524 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع    

32284وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع جميع مستلزمات الشيشه علي 

النشاط الصلي

13 - صابر محمود محمد محمد شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  3878 قيد فى 06-09-2007 برقم ايداع    

4077وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح تجارة الحديد والخردة والمقاولت

14 - احمد مجدى يوسف زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  6143 قيد فى 26-11-2007 برقم ايداع    7440

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توكيلت تجارية

15 - سامي سمير رزق مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  14524 قيد فى 30-07-2008 برقم ايداع    8512

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع مراتب

16 - صبري محمد علي حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  18597 قيد فى 06-01-2009 برقم ايداع    174

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح الثاث المكتبي والتوريدات

17 - سيد سعيد سيد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  28758 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    8885وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مقاولت عمومية وتوريد مواد البناء
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18 - وليد احمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  47265 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    929وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

19 - محمد محمد السعيد الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  61469 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    

10398وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / المقاولت العمومية

20 - عبد العزيز صالح السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  116300 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع    

21456وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ اعاده تدوير مخلفات الكترونيه

21 - محمد كمال العتريس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  116910 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع    

22931وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط صيانة سيارات لدي الغير وتوريد 

قطع غيار سيارات

22 - محمود زكريا صالح عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  117752 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

24897وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح قهوة

23 - عيد يحيي مصطفي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19059 قيد فى 22-01-2009 برقم ايداع    753وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /توريد النخالة الخشنة

24 - محمد فتحى على بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  23581 قيد فى 11-02-2013 برقم ايداع    1395وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

25 - سامي خيري سامي فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  73385 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    2945وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط خدمات نظافة وجمع القمامة واعادة تدويرها

26 - احمد فوزى مشحوت محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  110415 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

8800وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/خدمات نظافة

27 - محمد احمد على محمد حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  118821 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

27420وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب حفر ابار وصيانة ومستلزمات البار

28 - علي محمد ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  121352 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    1736

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مقر اداري للنشاط واضافة نشاط عطارة ومقلة

29 - منال سعد مرسي عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  121799 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

3985وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط محل بن

30 - محمد عادل حسين جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  121881 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    4727

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت وتوريدات عمومية وتوريد ورق كرتون وملبس )

دون الذي العسكري(

31 - مريم  سعد رزق ا باسيليوس تاجر فرد سبق قيده برقم  121888 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

4762وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مصوغات وفضيات

32 - هدي محمد ابراهيم عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  121906 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

5048وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  صيدالية

33 - محمود محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25031 قيد فى 08-04-2013 برقم ايداع    3458

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد معدات مخابز

34 - زكى ابراهيم زكى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  48073 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع    

2177وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع حقن بلستيك

35 - حماده عبدالحميد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74890 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    6064

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب رحلت ونقل عمال

36 - خالد فتحى عطية محمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  74896 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    

6077وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استيراد وتصدير

37 - زكى فوزى زكى عوض عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم  81786 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع    

19418وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة
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38 - سمير عيد عجمي رياض تاجر فرد سبق قيده برقم  83781 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع    4074

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح /مكتب توريد المعادن

39 - احمد محمود محمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  97436 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع    2659

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد اجهزة كهربائية

40 - عبد الناصر احمد عبد السلم الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  103900 قيد فى 17-11-2021 برقم 

ايداع    224240وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط خدمات نظافة

41 - سعد محمد سعدالدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  107247 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع    2263

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مطعم

42 - محمد صابر سليمان صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  108607 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    5014

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريدات عمومية

43 - كريم عصام الدين حامد محمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  119324 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع    

28713وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد منظفات

44 - نادي عزت خليفه حنا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  121927 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع    

5498وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت وتوريدات عمومية

45 - حسام شعراوي ناصح عبد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  36382 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع    

10525وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الستيراد ليصبح / العمال المتكامله - 

الطاقة الشمسية - مقاولت عامة وتصدير

46 - منى عبد العزيز محمد عبد المعز تاجر فرد سبق قيده برقم  44456 قيد فى 05-10-2015 برقم ايداع    

9530وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

47 - داليا كامل بدر محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  49369 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع    4238

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل عمال داخل ج م ع

48 - حسين لداره الكافتيريات تاجر فرد سبق قيده برقم  54708 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع    12721

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر وحذف نشاط 

توريد عمال نظافة

49 - السيد قطب عبد المقصود دشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  55615 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع    

361وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط تجارة مواد بناء .

50 - محمد على صابر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  76498 قيد فى 27-06-2019 برقم ايداع    9280وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط نقل عمال داخل ج م ع

51 - حسن منصور حسن خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  80150 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع    

16383وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة وتوريد الخشاب

52 - سامح محمد عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  109428 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    6702

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع منتجات البان

53 - محمد مدحت محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  112458 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    13097

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة وتشغيل وصيانة المنشاءات الصناعية 

والدارية والعقارية والتوريدات العمومية )دون الكمبيوتر(

54 - سيد صلح سيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  112661 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    13526

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مشروبات سريعه تيك اواى

55 - ماجد محمد عبد الجيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  121985 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    

5980وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح    بيع اكسسوار المحمول

56 - مجدى حسين حسين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  22964 قيد فى 16-01-2013 برقم ايداع    545وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح نقل عمال داخل ج م ع
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57 - رضا عبدالحميد منصور ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  60858 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    

9266وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التوريدات العمومية والخدمات البيئية

58 - اسامه يحيى عبدالعزيز عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  78036 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع    

12240وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط محل بيع احذية

59 - فاطمه محمود احمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  105062 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

24544وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط مكتب رحلت ليصبح مكتب نقل عمال 

داخل ج م ع

60 - محمد سيد سلمه عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  122006 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع    

12108وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت وتوريدات عمومية دون 

الكمبيوتر

61 - دافيد انيس صليب حناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  61543 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    10538

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مصنع ملبس علي النشاط الصلي

62 - ممدوح عبد الوكيل عبد الكريم عبد النبي تاجر فرد سبق قيده برقم  62523 قيد فى 07-11-2017 برقم 

ايداع    12345وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

63 - ايمان عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  92086 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    

1111وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف رحلت من النشاط

64 - احمد سميح منصور الطنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  99951 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    

15837وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد والتصدير

65 - رمضان محمد احمد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  108374 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    4591

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح ورشة نجارة

66 - ايمن صابر خلف عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم  121936 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    1262

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقهي

67 - عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  121963 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع    5800وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مقهي

68 - علي وحيد حسانين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  122086 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع    6267

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مخبز سياحي

69 - حسام الدين حسين محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  47757 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    

1681وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات النقل الجوي و التوريدات 

العمومية

70 - عبدا وحيد محمد سيد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  84295 قيد فى 12-05-2020 برقم ايداع    

5287وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال

71 - علء سمير احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  114972 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    18560

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع خضراوات

72 - منى سمير محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  47233 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    886وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

73 - مصطفى عبد ا على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  49159 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع    

3907وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تشكيل معادن وحقن بلستيك وتجميع 

ابواب وشبابيك وتجميع مواتير

74 - محمود رمضان حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  59108 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع    

6022وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح خدمات محمول

75 - وليد عبدالمنجى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65193 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع    2299وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج م ع
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76 - احمد عبد الرازق عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  106942 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

1634وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /مطعم

77 - محمود بخيت احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  109392 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

6654وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل ليصبح / مكتب رحلت ونقل عمال

78 - امجد ادولف صموئيل حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  120643 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع    

32605وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات 

وملحقاتها

79 - محمد نور محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  121773 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    3902وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تشطيبات معمارية

80 - مختار محمد محمد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  6989 قيد فى 26-12-2007 برقم ايداع    7492

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح المقاولت العمومية و صيانة و ادارة المنشات 

وخدمات النظافة المتكاملة و التوريدات العمومية

81 - سومه احمد عبد الحافظ عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  42426 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع    

6474وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   حذف نشاط / متعهد - ليصبح النشاط / مكتب نقل 

عمال داخل ج م ع

82 - حسام عدلي عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44543 قيد فى 08-10-2015 برقم ايداع    

9660وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / مقاولت متكاملة ومتخصصة و 

تنسيق و صيانة الحدائق وتوريد وتركيب شبكات الري

83 - رأفت السيد محمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  64772 قيد فى 01-02-2018 برقم ايداع    

1536وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد ليصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

84 - محمد سعيد محسب سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  74826 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع    5919

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مطعم وكافيه

85 - حسن محمد حسن محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  83376 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع    

3256وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  بيع مواد البناء و المواد النشائية 

المعدنية و معدات السباكة

86 - ثروت اسطفان دميان خله تاجر فرد سبق قيده برقم  84474 قيد فى 20-05-2020 برقم ايداع    5645

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح مكتب نقل عمال

87 - علء متولى ابراهيم امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  84796 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع    6313

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية وادارة محطات بترول

88 - احمد مصطفي صبري محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  88355 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع    

13223وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   حذف نشاط / مكتب رحلت واقتصار النشاط على 

مكتب نقل عمال

89 - امل يحي عبد الباري عبد الباري تاجر فرد سبق قيده برقم  106031 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

26165وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح نقل عمال

90 - هاشم احمد محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  106910 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    1553

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط اعمال التيار الخفيف

91 - هشام مصطفى محمود قبيصي تاجر فرد سبق قيده برقم  119197 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

28381وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/بيع الت ومعدات النجارة

92 - معاذ محمد رشاد محمد شرابي تاجر فرد سبق قيده برقم  120310 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع    

31609وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد و التصدير
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93 - احمد صابر احمد المكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  121318 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع    1683

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط / توريد غيار السيارات و لوازمها على 

النشاط الصلى

94 - ماجد سمير عبدا بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  23001 قيد فى 17-01-2013 برقم ايداع    588وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

95 - كمال خلف احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  32006 قيد فى 03-04-2014 برقم ايداع    3387

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / تصدير الجهزة الكهربائية و قطع غيارها

96 - احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  59075 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع    6003وفى 

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

97 - عزه جرجس زكي داود تاجر فرد سبق قيده برقم  64459 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    986وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / مكتب نقل عمال

98 - هدير عبد النبي عبد المجيد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  65498 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع    

2850وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / توريدات عمومية و توكيلت تجارية 

ووساطه تجارية

99 - حسن محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65549 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع    2943وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / هدم مباني

100 - علء الدين عبد الفتاح اصلن عبد الفتاح عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  66714 قيد فى 

10-04-2018 برقم ايداع    5319وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / 

استثمار عقاري و بيع و شراء العقارات لصالح الغير

101 - محمد كمال محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  69011 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    9969وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / مقاولت عامة و متكاملة و متخصصة و 

مقاولت تشطيبات و اعمال الديكور و مقاولت و صيانة و جميع العمال الكهربائية و الميكانيكية و مقاولت و 

صيانة انظمة اطفاء الحريق و انظمة انذار الحريق و مقاولت صيانة المباني

102 - عماد محمد الجميل عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  79694 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع    

15454وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجارة وتوزيع مواد غذائية بالجمله

103 - محمد ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  88653 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع    

3011وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد و التصدير

104 - احمد سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98308 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    12728وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اقامة و تشغيل و صيانة شبكات نقل الصوت و 

الصورة و المعلومات و انظمة و خدمات وكفاءه الطاقة والمباني فيما عدا توريد العمالة والمن و الحراسة و 

الكاميرات اللسلكية واصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و المصاحف بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة

105 - فاطمه محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102702 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    20310

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

106 - احمد راني حسن محمود السحمراني تاجر فرد سبق قيده برقم  104915 قيد فى 08-12-2021 برقم 

ايداع    24262وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /مكتب نقل عمال 

ورحلت

107 - احمد يونس محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  105159 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

24693وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / توريدات عمومية و مقاولت

108 - طارق أحمد عبد المقصود دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  109594 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

7072وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / بيع و صيانه و اصلح الدراجات 

النارية و قطع غيارها و ملحقاتها
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109 - احمد محمد عبد الفتاح عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  112952 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

14143وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / تجارة الكرفانات و تعديل الحاويات

110 - معتز احمد عبدالحافظ محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  115199 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

19079وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عمومية و توريدات عمومية 

و اعمال الوجستية

111 - انتصار عادل عبد الحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  118475 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    

26630وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط البقالة

112 - سعاد كمال صدقه صدقه تاجر فرد سبق قيده برقم  119239 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    

28501وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مخبز سياحى

113 - امل محمد عبدالفتاح عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  120723 قيد فى 02-01-2023 برقم ايداع    

188وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط صيانة و تشغيل مباني المنشات

114 - سعاد حسنى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2303 قيد فى 18-07-2007 برقم ايداع    2392

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

115 - صيدلية د احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  9368 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع    2506

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط سوبر ماركت وادارة وتشغيل صيدليات

116 - احمد محمد عبد ا على تاجر فرد سبق قيده برقم  17006 قيد فى 04-11-2008 برقم ايداع    11544

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /سوبر ماركت

117 - ملك ميخائيل عزيز ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  30590 قيد فى 03-02-2014 برقم ايداع    

1082وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع المنتجات الخشبية

118 - حسنى عاطف حسنى زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  37635 قيد فى 08-12-2014 برقم ايداع    

12398وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/اقامة وتشغيل المطاعم والكافتيريات

119 - محمد عبد العال فراج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41427 قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع    

4939وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  صناعة قلبات الصابون

120 - شوقي عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  49093 قيد فى 2016-03-30 

برقم ايداع    3793وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

121 - اميرة نصر زكي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  64406 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع    876وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

122 - ماجد عزمي ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  71721 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    

17092وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه توريدات عموميه

123 - بكر احمد فرغلي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  82963 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع    2387وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مخبز سياحي

124 - اسماء عبداللطيف سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  101428 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    18101

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع بالتجزئة

125 - رشا جمال سيد عبد الجابر تاجر فرد سبق قيده برقم  114933 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

18443وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عمومية وتجارة خضروات وفاكهة

126 - احمد سليم حسين سلمي تاجر فرد سبق قيده برقم  116716 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع    22477

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت وتوريدات عموميه

127 - جمال شاكر احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  18691 قيد فى 11-01-2009 برقم ايداع    295وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب تسويق عقاري

128 - امال رجب مبروك السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25933 قيد فى 13-05-2013 برقم ايداع    4718

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   حذف نشاط / مكتب رحلت
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129 - محمد كامل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38628 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    667وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح تجارة وتوريد الزجاج والسيكوريت

130 - احمد فتحي عبد السلم شافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  57214 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    

2951وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مطعم وكافيه

131 - محمد حسنين محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  64192 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع    410

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط فرم وعجن الورق و الكرتون ومخلفات الخرده

132 - عماد عبد العاطى عبد ا الشريبنى تاجر فرد سبق قيده برقم  113160 قيد فى 25-12-2011 برقم ايداع    

21761وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح عرض مصنفات سمعية وبصرية من خلل 

الكمبيوتر

133 - محمد روبي خميس عشماوي تاجر فرد سبق قيده برقم  113344 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع    

14933وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادوات منزلية

134 - بدر الدين فهيم علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8694 قيد فى 14-02-2008 برقم ايداع    1736

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

135 - باسم مملوك زكى جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  24863 قيد فى 31-03-2013 برقم ايداع    3199

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

136 - اسامه فاروق احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30650 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع    1166

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصنيع مواد الكيماوية سلفونيك ومنظفات 

صناعية

137 - عبد الرحمن لملوم جاد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  35077 قيد فى 25-08-2014 برقم ايداع    

8576وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /كافيه ومطعم

138 - سومه احمد عبد الحافظ عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  42426 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع    

6474وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / نقل وخدمات بضائع

139 - نورا لطفي شبل حسن ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  63728 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    

14563وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من  النشاط

140 - محمد صابر عبد العظيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  67559 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع    

7051وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  التوريدات العمومية وتوزيع المواد الغذائية والملبس

141 - شهدي احمد علي رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  73406 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    2989

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مركز صحي ولياقة بدنية

142 - محمد عبدالعزيز عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  74431 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع    

5087وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الجهزة الكهربائية/وحذف نشاط 

التوريدات والمقاولت

143 - اسلم محمد رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85557 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    7806

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط رحلت دون السياحة

144 - احمد سعد الدسوقي السيد رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  93750 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    

4334وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح كافيه

145 - محمود رياض حافظ اليمني تاجر فرد سبق قيده برقم  97071 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع    

107814وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات ملبس

146 - طارق عبد المجيد جمعه عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  100165 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

16217وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادارة وتشغيل محطات الوقود وتموين 

وخدمة سيارات

147 - صفوت السيد الحسيني سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  104017 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

22637وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح تجارة  واستيراد مستلزمات الطفال
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148 - منى عبد الرازق ابو الحمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  114070 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع    

16544وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اعمال دهانات

149 - محمد لمعي امين مصري تاجر فرد سبق قيده برقم  121231 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    1467

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكافحة القوارض

150 - اسامة ماهر خليفه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26558 قيد فى 09-06-2013 برقم ايداع    5679

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستيراد

151 - محمود صابر محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  44710 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع    9898

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / تجارة اكسسوارات سيارات

152 - كافيه المسلمي تاجر فرد سبق قيده برقم  44917 قيد فى 26-10-2015 برقم ايداع    10217وفى تاريخ  

21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  عرض مصنفات دش بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة

153 - مؤسسة الصفطاوى لتوريد السيارات والموتوسيكلت تاجر فرد سبق قيده برقم  53098 قيد فى 

28-09-2016 برقم ايداع    10139وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ توريد 

السيارات والموتوسيكلت وبيع وشراء واستبدال السيارات لحساب الغير بالعمولة والتصدير والتوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية

154 - سليمان حكيم سليمان عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم  62848 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع    

12902وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب نقل عمال داخل ج م ع

155 - محمد فؤاد معوض عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  81924 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    156

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف  نشاط التصنيع

156 - محمد عبد الستار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89582 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

15633وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الرده

157 - خالد انور حميده جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  97430 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    2589

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع المفروشات والمنسوجات

158 - حسام محمد فريد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  100532 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع    

16887وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مكتب توريد وشحن البضائع

159 - احمد محمد على زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم  11412 قيد فى 24-04-2008 برقم ايداع    4819وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  كافية

160 - عمر رجب عبد العزيز ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  24006 قيد فى 26-02-2013 برقم ايداع    

1972وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط

161 - محمد نشأت سعد الدين كاسب تاجر فرد سبق قيده برقم  52867 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع    

9766وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد الجهزة الكهربائية

162 - ماجد محمد محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  60992 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

9548وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط قطع غيار سيارات

163 - ماجد محمد محمود عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  60992 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

9548وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط قطع غيار سيارات

164 - ايهاب جمال الدين محمدي فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  61230 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع    

10003وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

165 - سالم حمد خليل جاسر تاجر فرد سبق قيده برقم  63258 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    13653

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / ليصبح مكتب رحلت ونقل عمال

166 - وليد محمد عبدالمعز مهني تاجر فرد سبق قيده برقم  71663 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    

16977وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه /مفروشات وستائر
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167 - محمود احمد سباق عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  83854 قيد فى 05-04-2020 برقم ايداع    

4203وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد

168 - احمد قاعود حسن محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  96940 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    

10562وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط نقل مخلفات علي النشاط الصلي

169 - عبدالجبار عبدالرحمن عبدالجبار عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  100405 قيد فى 14-09-2021 برقم 

ايداع    16665وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مكتب نقل عمال

170 - احمد محمد حسن البربري تاجر فرد سبق قيده برقم  111069 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

10113وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح  علفة وسوبر ماركت

171 - هشام عبد ا محمد الفاتح تاجر فرد سبق قيده برقم  119680 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع    

29670وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح     اضافة نشاط / جمع النفايات غير الخطره على 

النشاط الصلى

172 - عل رفعت عبدالرحمن عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  121412 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع    

1905وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب لتجارة السيارات

173 - سعيد حلمى حليم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  121866 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    4597

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح التوكيلت التجاريه وتجارة وبيع 

وتوزيع وتوريد الجهزه المنزلية والدوات الكهربائيه

174 - هبه ربيع حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  122022 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع    6072وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تسويق لعبين

175 - محمد مسعود احمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  122313 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع    

7165وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   اصبح توريدات حكومية

176 - طاهر محمد مرزوق علي تاجر فرد سبق قيده برقم  24439 قيد فى 14-03-2013 برقم ايداع    2593

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط رحلت داخلية

177 - روماريو عبد النور غطاس سفين تاجر فرد سبق قيده برقم  81126 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    

18203وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / توريدات عمومية و مقاولت

178 - مصطفى احمد مجاهد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  100841 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

17113وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط المطاعم وخدمات الطعمة المتنقلة

179 - محمود السيد منصور عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  106484 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    

723وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/انتاج وتوزيع وتصوير سينمائي 

وتلفزيوني ومسرحي ودعاية واعلن واقامة وتنظيم المعارض وحفلت واستئجار استوديوهات ومعامل انتاج 

سينمائي وتشغيلها وتصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع والشتراك مع اخرين في مصر والخارج 

والندماج معها وتسويق الكتروني ومتعهد فنانين وخدمات انتاجية والتوريدات العمومية وتصميم عروض العاب 

نارية وخدع سينمائية ومسرحية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة

180 - جيلن حمزه عبد الحميد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  106865 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    

1469وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط كوفي شوب

181 - وليد مكرم عطا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  110276 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    8463

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ورشة تصنيع اثاث منزلي

182 - احمد جمال عبد اللطيف سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  122400 قيد فى 17-07-2011 برقم ايداع    

12897وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط///اضافة نشاط مقاولت 

ليصبح النشاط مكتب نقل عمال و مقاولت

183 - محمد جميل محمد محمد البر تاجر فرد سبق قيده برقم  122402 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع    

7559وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / صيانة وتركيب وتوريد كافة 

اجهزة التكييف والتبريد بكافة انواعها ومستلزماتها وتوريدات ومقاولت عمومية
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184 - محمد مصطفى امين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  55016 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع    

13227وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد معادن

185 - حماده مكرم عبد المحسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  61354 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع    

10205وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/مقاولت والتجارة 

والتوريدات والجهزة الكهربائية

186 - متعهد نقل عمال ورحلت ياسر مطاوع ذكى عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  70155 قيد فى 

18-09-2018 برقم ايداع    12248وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح / 

مكتب نقل عمال

187 - اسلم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79516 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    

15080وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/تأجير سيارات

188 - امنية عبدالجواد عمر عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  88688 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

13856وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/المقاولت و التوريدات العمومية

189 - حماده محمد امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22071 قيد فى 12-12-2012 برقم ايداع    1858وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت ونقل عمال

190 - احمد علي مرسي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  24631 قيد فى 20-03-2013 برقم ايداع    2865وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

191 - احمد جمال علي محمد الشمندي تاجر فرد سبق قيده برقم  27718 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع    

7256وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح حدايد و بويات و ادوات الكهرباء و 

سباكة ونجف

192 - عماد لطفي عبده ابراهيم الزهيري تاجر فرد سبق قيده برقم  48832 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    

3364وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح بقالة

193 - عاشور صلح رشاد صاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  57017 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع    

2629وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة اجهزة كهربائية وادوات 

منزلية

194 - محمود احمد غازى على تاجر فرد سبق قيده برقم  64354 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    763وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/المقاولت العامة والتوريدات

195 - مينا اشرف فوزى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  79038 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

14151وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد و التصدير

196 - عبد ا بخيت عبد ا حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  84267 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع    

5233وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت ليصبح مكتب نقل عمال داخل 

ج م ع

197 - محمد السيد عزازي عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  88983 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    

14421وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط المقاولت العامة

198 - سامح علي راضي عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  90983 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع    

18324وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريد النفايات والخردة

199 - محمد بلل توفيق السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  93651 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    4023

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   حذف نشاط رحلت ليصبح النشاط مكتب نقل عمال

200 - امل صالح محمود رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  98718 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

13499وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تجارة وبيع قطع غيار المعدات الثقيلة 

والتوريدات العمومية

201 - محمد عاشور البدر زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  108940 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

5695وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح توريد اكفان بالجملة
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202 - ايمن  محروس عبد الغني عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  111913 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

11895وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اعادة تصنيع مخلفات المصانع 

الغذائية

203 - ناجي فوزي ناجي مريد تاجر فرد سبق قيده برقم  113771 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

15925وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تجارة ورق كرتون و فرم 

وعجن

204 - ايمن كرم جاد بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  122200 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    6647

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/البيع بالعمولة وموزع اجهزة كهربائية

205 - اشرف سلطان عبد النبي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42522 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع    

6609وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /المقاولت العامه ليصبح النشاط 

توريدات عامه وخدمات المحاجر

206 - بمبه عيد كمال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60521 قيد فى 09-08-2017 برقم ايداع    8518وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد

207 - هبه غريب عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87909 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

12385وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الرحلت ليصبح مكتب رحلت ونقل 

عمال داخل ج م ع

208 - محمود اسماعيل حسانين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101201 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

17722وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / مخبوزات

209 - زنوبه عبدالرحمن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  119881 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع    

4374وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الرحلت ليصبح/مكتب رحلت ونقل 

عمال داخل ج م ع

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95274 وتم ايداعه بتاريخ   

18-04-2021  برقم ايداع 7,251.000 الى : اضافه السمه التجاريه / المصريه لتعبئة  وتغليف المواد الغذائيه

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95852 وتم ايداعه بتاريخ   

10-05-2021  برقم ايداع 8,329.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / كلين انك للتوريدات العمومية

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3878 وتم ايداعه بتاريخ   

06-09-2007  برقم ايداع 4,077.000 الى : مؤسسة الشهاب لتجارة الحديد والخردة والمقاولت

4 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18597 وتم ايداعه بتاريخ   

06-01-2009  برقم ايداع 174.000 الى : الندلس للثاث المكتبي والتوريدات

5 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121497 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2023  برقم ايداع 2,325.000 الى : اصبحت / المباركية

6 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67877 وتم ايداعه بتاريخ   

30-05-2018  برقم ايداع 7,684.000 الى : فسخاني السني الجديد

7 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84202 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2020  برقم ايداع 4,923.000 الى : سوبيك مارت لتصنيع وتوريد الثاث

8 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118821 وتم ايداعه بتاريخ   

10-11-2022  برقم ايداع 27,420.000 الى : الرائد لحفر ابار وصيانة ومستلزمات البار

9 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121352 وتم ايداعه بتاريخ   

19-01-2023  برقم ايداع 1,736.000 الى : مدرار للتجارة

10 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121910 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2023  برقم ايداع 5,078.000 الى : محمود محمد حسن احمد صالح

11 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121910 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2023  برقم ايداع 5,078.000 الى : مصنع ام اتش للملبس الجاهزه

12 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25031 وتم ايداعه بتاريخ   

08-04-2013  برقم ايداع 3,458.000 الى : المحمود للتوريدات العمومية ومعدات المخابز

13 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73577 وتم ايداعه بتاريخ   

27-02-2019  برقم ايداع 3,337.000 الى : اليمان ماركت

14 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83781 وتم ايداعه بتاريخ   

04-03-2020  برقم ايداع 4,074.000 الى :  تعديل السمه لتصبح /مؤسسه الشرق لتجاره المعادن

15 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111836 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 11,752.000 الى : المصرية المتحدة

16 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   120437 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2022  برقم ايداع 31,975.000 الى : الفا فارم

17 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36382 وتم ايداعه بتاريخ   

22-10-2014  برقم ايداع 10,525.000 الى : اصبحت / الروان سولر للعمال المتكاملة

18 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55615 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2017  برقم ايداع 361.000 الى : حذف السمة التجارية

19 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64388 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2018  برقم ايداع 845.000 الى : اصبحت / توب ستور

20 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76498 وتم ايداعه بتاريخ   

27-06-2019  برقم ايداع 9,280.000 الى : الهنا لنقل العمال
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21 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80150 وتم ايداعه بتاريخ   

13-11-2019  برقم ايداع 16,383.000 الى : الياسمين لتجارة وتوريد الخشاب

22 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114298 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-07-2022  برقم ايداع 17,073.000 الى : اصبحت / الهضبة ستور

23 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118622 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2023  برقم ايداع 4,758.000 الى : سقطري

24 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121991 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2023  برقم ايداع 5,995.000 الى : مرام السيد احمد محمد عوض

25 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121991 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2023  برقم ايداع 5,995.000 الى :   براند اب

26 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24400 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2023  برقم ايداع 6,174.000 الى : مكتب النور للرحلت الداخلية

27 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24400 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2023  برقم ايداع 6,174.000 الى : ربيع عنتر عبد السلم حسن ونس

28 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105062 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2021  برقم ايداع 24,544.000 الى : اصبحت المعتمد لنقل العمال

29 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122050 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2023  برقم ايداع 6,172.000 الى : احمد عبدالسلم محمد موسي

30 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122050 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2023  برقم ايداع 6,172.000 الى : المطبعه الربيطانية

31 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111260 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2022  برقم ايداع 10,448.000 الى : مكتب الفرعونية للرحلت

32 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   120812 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-01-2023  برقم ايداع 397.000 الى : الخلود للثاث والموبيليا

33 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84295 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2020  برقم ايداع 5,287.000 الى : تعديل لتصبح / مكتب البكاشي لنقل العمال

34 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113943 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2022  برقم ايداع 16,260.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح/الثروت

35 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119805 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2022  برقم ايداع 30,012.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / Rb للتوريدات و 

المقاولت العامة و جميع مستلزمات مصانع الرخام و الجرانيت

36 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122119 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2023  برقم ايداع 6,381.000 الى : احمد حسين عبدالخالق عبدالقادر

37 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122119 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2023  برقم ايداع 6,381.000 الى : السما لشحن البطاريات وكهرباء السيارات

38 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122121 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2023  برقم ايداع 6,384.000 الى : سوبر ماركت الشهد

39 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122121 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2023  برقم ايداع 6,384.000 الى : سراج حسن محمد احمد

40 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48073 وتم ايداعه بتاريخ   

24-02-2016  برقم ايداع 2,177.000 الى : مصنع الزعيم لحقن البلستيك
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41 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59108 وتم ايداعه بتاريخ   

05-06-2017  برقم ايداع 6,022.000 الى : تعديل ليصبح / k phone  لخدمات المحمول

42 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118727 وتم ايداعه 

million market بتاريخ   08-11-2022  برقم ايداع 27,190.000 الى : تعديل ليصبح / مليون ماركت

43 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122185 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2023  برقم ايداع 6,607.000 الى : سامى هارون متى عبد الملك

44 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122197 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2023  برقم ايداع 6,640.000 الى : جبريل فراج محمد عبدالحليم

45 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122197 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2023  برقم ايداع 6,640.000 الى :  تى موند

46 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6989 وتم ايداعه بتاريخ   

26-12-2007  برقم ايداع 7,492.000 الى : اصبحت روشمان للمقاولت العمومية و ادارة المنشات

47 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42426 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2015  برقم ايداع 6,474.000 الى :  اضافه السمه التجاريه لتصبح / الدولى لنقل العمال

48 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44543 وتم ايداعه بتاريخ   

nakheel landscapes 08-10-2015  برقم ايداع 9,660.000 الى : تعديل لتصبح / نخيل لند سكيب

49 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74826 وتم ايداعه بتاريخ   

11-04-2019  برقم ايداع 5,919.000 الى : اصبحت / مطعم وكافيه انتيكا

50 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110717 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-04-2022  برقم ايداع 9,415.000 الى : التوام لتجاره الدوات المنزليه

51 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114774 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2022  برقم ايداع 18,097.000 الى :   تعديل السمه التجاريه لتصبح / ماجيك زون

52 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122217 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 6,711.000 الى : الماسة للكابلت والتوريدات الكهربائية

53 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122217 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 6,711.000 الى : اسلم محمود سيد احمد احمد

54 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122235 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 6,768.000 الى : محمد فتحى عطية عبدا محمد

55 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45166 وتم ايداعه بتاريخ   

auto rent 04-11-2015  برقم ايداع 10,601.000 الى : تعديل لتصبح / اوتورنت

56 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59075 وتم ايداعه بتاريخ   

05-06-2017  برقم ايداع 6,003.000 الى : تعديل ليصبح / الريس للتوريدات العمومية

57 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65498 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2018  برقم ايداع 2,850.000 الى : تعدديل ليصبح / نماء للتجارة و التوكيلت

58 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66714 وتم ايداعه بتاريخ   

10-04-2018  برقم ايداع 5,319.000 الى : تعديل ليصبح / الداله المميزة  للستثمار العقاري

59 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79516 وتم ايداعه بتاريخ   

21-10-2019  برقم ايداع 15,080.000 الى : تعديل لتصبح / بيراميدز للرحلت

60 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86682 وتم ايداعه بتاريخ   

19-08-2020  برقم ايداع 9,940.000 الى : تعديل لتصبح / مؤسسة الهرام للتجارة
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61 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95561 وتم ايداعه بتاريخ   

26-04-2021  برقم ايداع 7,779.000 الى : تعديل ليصبح / المتحدة لتجارة حديد التسليح و تعبئة و توزيع 

المواد الغذائية

62 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105159 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2021  برقم ايداع 24,693.000 الى : تعديل ليصبح /المصطفى للتوريدات العمومية و 

المقاولت

63 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   109594 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2022  برقم ايداع 7,072.000 الى : تعديل لتصبح / مؤسسة الدويدار لتجارة وسائل النقل 

الخفيف

64 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122271 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2023  برقم ايداع 6,908.000 الى : محمد غانم عبدالمجيد عبدالسلم

65 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122271 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2023  برقم ايداع 6,908.000 الى : ل يوجد

66 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122280 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2023  برقم ايداع 6,972.000 الى : ل يوجد

67 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122280 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2023  برقم ايداع 6,972.000 الى : عبدالرحمن عبدالعزيز محمد شربه

68 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122291 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2023  برقم ايداع 7,061.000 الى :   جيو سيفك لعمال جسات التربه والساسات

69 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122291 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2023  برقم ايداع 7,061.000 الى : محمود عباس حسن علي

70 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17006 وتم ايداعه بتاريخ   

04-11-2008  برقم ايداع 11,544.000 الى : نجمة السراء

71 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26508 وتم ايداعه بتاريخ   

06-06-2013  برقم ايداع 5,595.000 الى : فاست سيرفيس لصيانةواصلح الجهزة الكهربائية

72 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41427 وتم ايداعه بتاريخ   

13-05-2015  برقم ايداع 4,939.000 الى : المتحدة لصناعة قلبات الصابون

73 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49093 وتم ايداعه بتاريخ   

30-03-2016  برقم ايداع 3,793.000 الى : اليمان لنقل العمال

74 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55594 وتم ايداعه بتاريخ   

speeders 09-01-2017  برقم ايداع 322.000 الى : سبيدرز

75 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   66555 وتم ايداعه بتاريخ   

29-03-2018  برقم ايداع 4,905.000 الى : مكتب سامح محمود جاد الحق مرزوق للرحلت ونقل العمال

76 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71721 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2018  برقم ايداع 17,092.000 الى : النيل للتوريدات والمقاولت العمومية

77 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115767 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2022  برقم ايداع 20,302.000 الى : اصبحت/النجدى للنتاج الفني التلفزيوني

78 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22478 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2012  برقم ايداع 2,398.000 الى : اصبح/محمد كمال عبد العزيز منطاش

79 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83916 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-2020  برقم ايداع 4,307.000 الى : تعديل السمه لتصبح /السما للمقاولت العموميه
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80 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113160 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2011  برقم ايداع 21,761.000 الى : العاب

81 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23412 وتم ايداعه بتاريخ   

03-02-2013  برقم ايداع 1,148.000 الى : سنتر العربي

82 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67559 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2018  برقم ايداع 7,051.000 الى : m t c للتوريدات العمومية وتوزيع المواد الغذائية والملبس

83 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73406 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2019  برقم ايداع 2,989.000 الى : مركز طاقة نور وشفاء

84 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78331 وتم ايداعه بتاريخ   

09-09-2019  برقم ايداع 12,791.000 الى : اصبحت/مكتب ريجيد للمقاولت والتوريدات العمومية

85 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85557 وتم ايداعه بتاريخ   

12-07-2020  برقم ايداع 7,806.000 الى : الهنا لنقل العمال والرحلت

86 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26558 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2013  برقم ايداع 5,679.000 الى : موزيس لتصدير منتجات خان الخليلي

87 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   44917 وتم ايداعه بتاريخ   

26-10-2015  برقم ايداع 10,217.000 الى : كافيه المسلمي

88 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   53098 وتم ايداعه بتاريخ   

28-09-2016  برقم ايداع 10,139.000 الى : مؤسسة الصفطاوى لتوريد السيارات والموتوسيكلت

89 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62848 وتم ايداعه بتاريخ   

19-11-2017  برقم ايداع 12,902.000 الى : مكتب الرزاق بال لنقل العمال

90 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83343 وتم ايداعه بتاريخ   

19-02-2020  برقم ايداع 3,190.000 الى : تونكس ايجيبت

91 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89582 وتم ايداعه بتاريخ   

27-08-2020  برقم ايداع 15,633.000 الى : التقوى لتجارة الدقيق والرده

92 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97430 وتم ايداعه بتاريخ   

15-04-2021  برقم ايداع 2,589.000 الى : اصبحت / A K لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات 

والمنسوجات

93 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111495 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2022  برقم ايداع 10,930.000 الى : تاي هاونز للبدل الرجالي

94 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122135 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2023  برقم ايداع 6,440.000 الى : المكاوى لتجارة وبيع التوكتوك جديد ومستعمل وقطع 

غيار والخرده

95 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122415 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-09-1994  برقم ايداع 7,225.000 الى : بيت الفراميل والدبرياج

96 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122428 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2023  برقم ايداع 7,693.000 الى : اسلم فتحى محمد عوض

97 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23319 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2013  برقم ايداع 1,014.000 الى :  تعديل السمه لتصبح /ادريك للمقاولت والتوريدات العموميه

98 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52867 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-2016  برقم ايداع 9,766.000 الى : اصبح اعمار للمقاولت والتوريدات وتوريد الجهزة الكهربائية

99 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71663 وتم ايداعه بتاريخ   

20-12-2018  برقم ايداع 16,977.000 الى : لقينا للمفروشات والستائر
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100 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119680 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-12-2022  برقم ايداع 29,670.000 الى : العربي للخدمات البيئيه

101 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121803 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-02-2023  برقم ايداع 4,002.000 الى : الصفا لتوريد المحاصيل الزراعية

102 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122022 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2023  برقم ايداع 6,072.000 الى : جولدن كايرو

103 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122313 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2023  برقم ايداع 7,165.000 الى : الرحاب للتوريدات الحكومية

104 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122511 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2023  برقم ايداع 8,027.000 الى : وائل عبدالمنصف زيد محمد

105 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61606 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-10-2017  برقم ايداع 10,644.000 الى : ماركت الفرسان

106 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75846 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2019  برقم ايداع 7,909.000 الى : اصبحت / حورس مصر

107 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106865 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-01-2022  برقم ايداع 1,469.000 الى : اصبحت / 7mug coffee shop مج كوفي شوب

108 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55016 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2016  برقم ايداع 13,227.000 الى : اضافة سمة تجارية مؤسسة المكه لتوريد المعادن

109 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59903 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-07-2017  برقم ايداع 7,392.000 الى : اصبحت / ديفينيشن

110 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62434 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2017  برقم ايداع 12,166.000 الى : اصبحت / الفزاني لتربية وتسمين المواشي

111 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79516 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-10-2019  برقم ايداع 15,080.000 الى : تعديل ليصبح /بيراميدز ترافيل

112 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32859 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2014  برقم ايداع 4,721.000 الى : اصبحت سبين سيتي 1

113 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64354 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-01-2018  برقم ايداع 763.000 الى : الغازي للمقاولت العامة

114 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87887 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-09-2020  برقم ايداع 12,338.000 الى : اضافة السمة التجارية / الشيماء للستيراد و التصدير

115 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   109985 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2022  برقم ايداع 7,882.000 الى : اضافة السمة التجارية /مصنع E&R للملبس الجاهزة

116 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121274 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-01-2023  برقم ايداع 1,571.000 الى : اصبحت/Blue shark oil services القرش 

الزرق للخدمات البترولية والتوكيلت التجارية

117 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122588 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-01-2013  برقم ايداع 945.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / كلين واركس

118 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   122589 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2023  برقم ايداع 8,393.000 الى : انور عنتر عبد اللطيف عبد الحافظ

119 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122589 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2023  برقم ايداع 8,393.000 الى : القصواء
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120 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42522 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-06-2015  برقم ايداع 6,609.000 الى : تعديل السمه لتصبح /السلطان للتوريدات العامه وخدمات 

المحاجر

121 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61388 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-09-2017  برقم ايداع 10,260.000 الى :   اضافة السمة التجاريه / سايبر جيمى للعاب 

الكمبيوتر

122 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   109972 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2022  برقم ايداع 7,847.000 الى : اضافة السمة /المحبة
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الشخاص

1 - هدير عبدالنبي عبدالمجيد عبدالقادر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   65498 وتم ايداعه بتاريخ  

25-02-2018 برقم ايداع    2850تم التأشير فى تاريخ   25-02-2018   بــ  

2 - محمود  سعيد  فرحات  عيسي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   73412 وتم ايداعه بتاريخ  2019-02-20 

برقم ايداع    2990تم التأشير فى تاريخ   20-02-2019   بــ  الغاء الوكيل المفوض من السجل التجاري

3 - رامى صالح عبدالوهاب حسونه نجم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   121820 وتم ايداعه بتاريخ  

01-02-2023 برقم ايداع    4048تم التأشير فى تاريخ   01-02-2023   بــ  

4 - هدي محمد ابراهيم عبدالمجيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   121906 وتم ايداعه بتاريخ  

05-02-2023 برقم ايداع    5048تم التأشير فى تاريخ   05-02-2023   بــ  

5 - محمود محمد كامل محمود  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   121929 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-06 

برقم ايداع    5543تم التأشير فى تاريخ   06-02-2023   بــ  

6 - ماجد  محمد عبد الجيد حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   121985 وتم ايداعه بتاريخ  

07-02-2023 برقم ايداع    5980تم التأشير فى تاريخ   07-02-2023   بــ  

7 - مرام السيد احمد  محمد عوض  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   121991 وتم ايداعه بتاريخ  

07-02-2023 برقم ايداع    5995تم التأشير فى تاريخ   07-02-2023   بــ  

8 - ربيع عنتر عبدالسلم حسن ونس  مدير فرع المقيد برقم قيد   24400 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-08 

برقم ايداع    6174تم التأشير فى تاريخ   08-02-2023   بــ  

9 - سعيده  عمر  مهدى محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122021 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-08 

برقم ايداع    6070تم التأشير فى تاريخ   08-02-2023   بــ  

10 - صلح شعبان سعد  محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122051 وتم ايداعه بتاريخ  

08-02-2023 برقم ايداع    6178تم التأشير فى تاريخ   08-02-2023   بــ  

11 - احمد سمير علي محمود علي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122054 وتم ايداعه بتاريخ  

08-02-2023 برقم ايداع    6183تم التأشير فى تاريخ   08-02-2023   بــ  

12 - شريف محمد عبد الخالق محمد شاهين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   122081 وتم ايداعه بتاريخ  

09-02-2023 برقم ايداع    6254تم التأشير فى تاريخ   09-02-2023   بــ  

13 - احمد فراج محمد فراج  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122205 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-14 

برقم ايداع    6664تم التأشير فى تاريخ   14-02-2023   بــ  

14 - محمد فتحى عطيه عبدا محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122235 وتم ايداعه بتاريخ  

14-02-2023 برقم ايداع    6768تم التأشير فى تاريخ   14-02-2023   بــ  

15 - محمد غانم عبدالمجيد عبدالسلم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122271 وتم ايداعه بتاريخ  

15-02-2023 برقم ايداع    6908تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

16 - عمر فتحي حسن علي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122282 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-15 

برقم ايداع    6980تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

17 - احمد سيد ابراهيم علي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122301 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-16 

برقم ايداع    7113تم التأشير فى تاريخ   16-02-2023   بــ  

18 - اسلم فتحى محمد عوض  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122428 وتم ايداعه بتاريخ  

21-02-2023 برقم ايداع    7693تم التأشير فى تاريخ   21-02-2023   بــ  

19 - محمد حمدى محمد كامل النجار  مدير فرع المقيد برقم قيد   122457 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-21 

برقم ايداع    7817تم التأشير فى تاريخ   21-02-2023   بــ  

20 - وائل عبدالمنصف زيد محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   122511 وتم ايداعه بتاريخ  22-02-2023 برقم 

ايداع    8027تم التأشير فى تاريخ   22-02-2023   بــ  
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21 - انور عنتر عبداللطيف عبدالحافظ  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122589 وتم ايداعه بتاريخ  

27-02-2023 برقم ايداع    8393تم التأشير فى تاريخ   27-02-2023   بــ  

22 - ميلد نسيم  عبد ا  حنا  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   122641 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-28 

برقم ايداع    8568تم التأشير فى تاريخ   28-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

Page 132 of 179 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

محو - شطب

1 - عصام فؤاد محمد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    121200 قيدت فى 16-01-2023 برقم ايداع   

1380 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

2 - عبد ا رزق عبد المولي مختار و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    41996 قيدت فى 21-07-2019 برقم 

ايداع   10426 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

3 - مختاركو   شركة سبق قيدها برقم    41996 قيدت فى 21-07-2019 برقم ايداع   10426 وفى تاريخ  

05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

4 - مصطفي محمد سليمان بكير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    97434 قيدت فى 05-07-2021 برقم ايداع   

11813 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

5 - اصبح / عمرو محد صلح عبدربه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    111130 قيدت فى 2022-04-21 

برقم ايداع   10222 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

6 - محمد سمير حداد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    32705 قيدت فى 06-05-2014 برقم ايداع   4487 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

7 - اصبح سماح محمد علي حامد و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    14249 قيدت فى 17-07-2008 برقم 

ايداع   1818 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

8 - حازم محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    24226 قيدت فى 06-03-2013 برقم ايداع   2307 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

9 - دينا على احمد رافت وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    66243 قيدت فى 19-03-2018 برقم ايداع   

4276 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

10 - جرجس عزت باريز عيسى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    100753 قيدت فى 19-09-2021 برقم 

ايداع   16946 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

11 - خالد عبدا راشد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    116036 قيدت فى 04-09-2022 برقم 

ايداع   20879 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه 

حقوقه

12 - شركه محمد احمد حسين بكر النجار و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    119259 قيدت فى 

22-11-2022 برقم ايداع   28535 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه و 

استلم كل شريك كافه حقوقه

13 - عبد الباسط ابراهيم بخيت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    34235 قيدت فى 09-07-2014 برقم ايداع   

7253 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

14 - نورا محمود محمود محمد زعيتر و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    102687 قيدت فى 2021-10-27 

برقم ايداع   20290 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ  الشركة

15 - ميشيل سمير مرجان و شريكه مدحت سمير مرجان   شركة سبق قيدها برقم    23302 قيدت فى 

29-01-2013 برقم ايداع   994 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

16 - اسلم محمد جمال محمود شاهين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    84638 قيدت فى 2020-06-08 

برقم ايداع   5986 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

17 - محي الدين ابو الحمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    61532 قيدت فى 27-09-2017 برقم ايداع   

10521 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
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18 - اصبح  نهاد عبدالرحمن يوسف ابراهيم وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    66724 قيدت فى 

11-04-2018 برقم ايداع   5346 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه 

واستلم كل شريك كافة حقوقه

19 - اوتوسرفيس للتجارة والتوريدات الهندسية )اسماء محمد شوقى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    20193 

قيدت فى 28-02-2009 برقم ايداع   2177 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو 

لترك التجارة

20 - صلح عبد الحميد يوسف على دسوقى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    29460 قيدت فى 

16-12-2013 برقم ايداع   9928 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك 

التجارة

21 - احمد عادل عبدالحميد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    98938 قيدت فى 09-08-2021 برقم ايداع   

13904 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

22 - عمر محمد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    118478 قيدت فى 02-11-2022 برقم ايداع   

26633 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

23 - الطاهر محمد عبد القادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    30354 قيدت فى 23-01-2014 برقم ايداع   

740 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافه حقوقه

24 - احمد نوح امين غباشي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    111623 قيدت فى 15-05-2022 برقم 

ايداع   11234 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
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رأس المال

1 - نبيل العوضى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     106269 قيدت فى 04-01-2022 برقم ايداع    226وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

2 - اصبح / محمد فاروق عبدالعظيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47374 قيدت فى 01-02-2016 برقم 

ايداع    1091وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - اصبح / داليا محمد محمد بدير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     51957 قيدت فى 03-08-2016 برقم ايداع    

8300وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

4 - سمير نصيف محروس شنوده و شريكته شركة سبق قيدها برقم     87889 قيدت فى 22-09-2020 برقم 

ايداع    12341وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

5 - عبد ا احمد عبد ا و شركاه شركة سبق قيدها برقم     56665 قيدت فى 23-02-2017 برقم ايداع    

2067وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  220,000.000

6 - نسرين وائل فاروق وشريكها شركة سبق قيدها برقم     122193 قيدت فى 13-02-2023 برقم ايداع    

6624وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000

7 - تعديل ليصبح / شركة محمد محمود السيد علي لولو و شركاه شركة سبق قيدها برقم     121793 قيدت فى 

19-08-1997 برقم ايداع    9838وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

8 - احمد صبري عبد ا الصده وشريكه شركة سبق قيدها برقم     101222 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع    

17756وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

9 - نصر حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     122317 قيدت فى 16-02-2023 برقم ايداع    7183وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

10 - عماد فضل عبد القادر السيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     119446 قيدت فى 29-11-2022 برقم 

ايداع    29107وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000.000

11 - خالد كمال رياض عباس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     55479 قيدت فى 04-01-2017 برقم ايداع    

178وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

12 - مفيد نمر لبيب يعقوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     107216 قيدت فى 26-01-2022 برقم ايداع    

2203وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

13 - اصبح/سعيد عبدالمنعم حسن سليمان و شريكه شركة سبق قيدها برقم     89848 قيدت فى 2020-11-17 

برقم ايداع    16175وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

14 - تعديل ليصبح /مريم ونفين شركة سبق قيدها برقم     117054 قيدت فى 28-09-2022 برقم ايداع    

23281وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000

15 - تعديل ليصبح / محمد رجب عبدالفتاح محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     55227 قيدت فى 

25-12-2016 برقم ايداع    13560وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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16 - مصطفي محمد عبد المنعم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     93469 قيدت فى 01-03-2021 برقم ايداع    

3676وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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العناوين

1 - اصبح / محمد فاروق عبدالعظيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47374 قيدت فى 01-02-2016 برقم 

ايداع    1091وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 174 ج حدائق الهرام 

البوابة الولي مدخل البوابة الولي الهرم

2 - ولء رشدى عبد الغنى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     30550 قيدت فى 02-02-2014 برقم ايداع    

1021وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط السريع قريه 

منيل شيحه مركز ابو النمرس الجيزه

3 - عبد ا رزق عبد المولي مختار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     41996 قيدت فى 07-06-2015 برقم 

ايداع    5815وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/منزل 

كائن بناحية بهبيت العياط طربق مصر اسيوط الزراعي العياط

4 - عبد ا رزق عبد المولي مختار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     41996 قيدت فى 07-06-2015 برقم 

ايداع    5815وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن في  

طريق مصر اسيوط الزراعي امام البنك الهلي - العياط -

5 - محمد فارس رفعت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     92219 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    

1366وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بالعنوان/الوحدة رقم 

183 لقطاع الصناعات المعدنية ملك الهيئة العامة للتنمية الصناعية

6 - اصبحت  سمارت لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     19106 قيدت فى 24-01-2009 برقم 

ايداع    813وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح مبني 

B 16 القرية الذكية الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة

7 - سمير نصيف محروس شنوده و شريكته شركة سبق قيدها برقم     87889 قيدت فى 22-09-2020 برقم 

ايداع    12341وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/1ش الخلص 

حاره الشيخ صالح من الخلص الرئيسى - الطالبيه

8 - عنتر وشريكة شركة سبق قيدها برقم     61176 قيدت فى 13-09-2017 برقم ايداع    9895وفى تاريخ  

12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غرفة رقم 1 الدور الخامس  ب work brand في 72 

ش جامعة الدول العربية المهندسين

9 - شركه التلل لصاحبها  احمد عبد الكريم فتيح عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     51845 قيدت فى 

31-07-2016 برقم ايداع    8142وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

عنوان الفرع ليصبح /عرب العش - شبرامنت -حوض المشاع-رقم 2 بناحية الريغة قرية ابو صير

10 - شركه التلل لتعبئه وتوريد المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     51845 قيدت فى 31-07-2016 برقم 

ايداع    8142وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح 

/عرب العش - شبرامنت -حوض المشاع-رقم 2 بناحية الريغة قرية ابو صير

11 - ايهاب محمد الزهيرى امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     48183 قيدت فى 29-02-2016 برقم ايداع    

2368وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 12 ش الفلح المهندسين

12 - عمرو علي سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     66956 قيدت فى 22-04-2018 برقم ايداع    5849

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تحويل عنوان المركز الرئيسي الكائن 

بالعنوان رقم 5 عقار 202 شارع التعاون عمارة بيتزاهت شارع الهرم الي فرع
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13 - عمرو محمد صلح عبدربه و شركاه شركة سبق قيدها برقم     88305 قيدت فى 04-10-2020 برقم 

ايداع    13125وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/الدور 

الول بعد الرضي ش مدرسة التجارة اوسيم

14 - نبيل محمد عبدالرحيم علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     121921 قيدت فى 06-02-2023 برقم 

ايداع    5407وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بالعنوان /

برج الصدقاء شارع مصرف اسلم بملك سيد احمد توفيق وجميل رزق اسكندر بندر بني سويف

15 - صبحي مكاوي حلفاوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     71728 قيدت فى 23-12-2018 برقم ايداع    

17103وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ش 

كورنيش النيل امام مساكن كهرباء غرب القاهرة سقيل اوسيم

16 - شركه جبريل جروب شركة سبق قيدها برقم     120481 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع    11845

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ميدان المساحه الشقتين رقمي 2-1 

بالدور الرابع الدقي الجيزه

17 - تعديل ليصبح / محمد رجب عبدالفتاح محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     55227 قيدت فى 

25-12-2016 برقم ايداع    13560وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح / شارع امتداد النيل السعيد - البدرشين

18 - تعديل ليصبح / محمد رجب عبدالفتاح محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     55227 قيدت فى 

25-12-2016 برقم ايداع    13560وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان سقارة - البدرشين

19 - السيد عبد المنعم عبد السميع محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64997 قيدت فى 2018-02-11 

برقم ايداع    1946وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح 

فرع بالعنوان قطعه ارض مساحتها123م محاطه بسور بحوض الجزيرة اول طريق طناش الوراق

20 - السيد عبد المنعم عبد السميع محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64997 قيدت فى 2018-02-11 

برقم ايداع    1946وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح 

فرع بالعنوان قطعه ارض مساحتها 123م محاطه بسور بحوض الجزيرة اول طناش الوراق

21 - مصطفى ابراهيم متولي و شريكه محمد طاهر عبداللطيف شركة سبق قيدها برقم     47784 قيدت فى 

15-02-2016 برقم ايداع    1734وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح/6 من ش محمد سامي العمدة
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النشاط

1 - ايمن جوهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     118651 قيدت فى 07-11-2022 برقم ايداع    27016 

وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / التسويق العقاري وتسويق 

المنتجات والصناعات وبراءه الختراع وافكار المشروعات والزراعات والمبيدات وكذلك ادارة وتسويق 

franshise الستثمارات والستشارات الدارية واستشارات تاهيل الشركات لمنح تراخيص المتياز التجاري

2 - ادهم عبدالرحيم وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     72763 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع    1669 

وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة / خدمات اعلمية وسياحية

3 - محمد فارس رفعت وشريكه شركة سبق قيدها برقم     92219 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    1366 

وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصنيع وتصنيع لدي الغير

4 - عمرو علي سيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     66956 قيدت فى 22-04-2018 برقم ايداع    5849 

وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/ القيام بأعمال مقاولت مباني و ترميم 

المباني و انشاءات و تشطيبات و ديكور و التوريدات العمومية

5 - خالد كمال رياض عباس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     55479 قيدت فى 04-01-2017 برقم ايداع    

178 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الستيراد والتصدير

6 - اصبح / احمد النجار و شريكه شركة سبق قيدها برقم     63005 قيدت فى 23-11-2017 برقم ايداع    

13181 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه -توريدات عموميه -توريد المواد الغذائيه- 

نقل بضائع

7 - ايمن سيد يونس جاد المولى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     24883 قيدت فى 01-04-2013 برقم ايداع    

3239 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تصدير وتوريد وتجهيز وتعبئة 

الحاصلت الزراعية الطازجة والمجمدة

8 - المصرية للتشيد والبناء وانشاء ورصف الطرق محمد رفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1784 قيدت 

فى 02-07-2007 برقم ايداع    1831 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط 

استثمار عقاري ليصبح النشاط القيام بكافه اعمال المقاولت و انشاء و رصف الطرق وكذلك التوريدات العمومية و 

استثمار عقاري

9 - مصطفي محمد عبد المنعم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     93469 قيدت فى 01-03-2021 برقم ايداع    

3676 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريد قطع غيار التكييفات بجميع 

انواعها ليصبح الغرض من الشركة بيع اجهزة منزلية و تكييفات بجميع انواعها -توريدات عامة ماعدا اجهزة 

الكمبيوتر - التصدير و التوكيلت التجارية -توريد قطع غيار التكييفات بجميع انواعها

10 - شركه معمار للمقاولت العموميه مصعب بن عميره وشركاه شركة سبق قيدها برقم     121908 قيدت فى 

25-09-1982 برقم ايداع    7579 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف بعض النشطه 

التاليه / انشاء مخازن التبريد و اقامه مصانع تعبئة وتغليف -انشاء مراكز تسويق و توزيع و بيع كافه المنتجات 

الزراعيه -كافه الصناعات اللزمة للنتاج الزراعي و الحيواني كمصانع العلف و خلفه

11 - سراج حسين محمود حسين وشريكه للتوريدات العمومية والثاث والعمال الديكورية والكسسوار شركة 

سبق قيدها برقم     110902 قيدت فى 17-04-2022 برقم ايداع    9772 وفى تاريخ  28-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / ورشة تجهيز وتقطيع الخشاب
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الكيان القانونى

1 - اصبح / محمد فاروق عبدالعظيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47374 قيدت فى 01-02-2016 برقم 

ايداع    1091 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - تعديل ليصبح / نيرمين محمد صادق و شريكتها شركة سبق قيدها برقم     78307 قيدت فى 2019-09-09 

برقم ايداع    12740 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - صبحي مكاوي حلفاوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     71728 قيدت فى 23-12-2018 برقم ايداع    

17103 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - مصطفى ابراهيم متولي و شريكه محمد طاهر عبداللطيف شركة سبق قيدها برقم     47784 قيدت فى 

15-02-2016 برقم ايداع    1734 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - اصبح سلمه عبد الفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30749 قيدت فى 09-02-2014 برقم ايداع    

1322 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16981   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-11-2008 برقم ايداع    11513 الى   تعديل عنوان الشركة واسمها / سعيد عبد العزيز محمد 

نصار وشركاه

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 118651   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    27016 الى   ايمن جوهر وشريكه

3 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47374   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-02-2016 برقم ايداع    1091 الى   اصبح / محمد فاروق عبدالعظيم وشركاه

4 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51957   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-08-2016 برقم ايداع    8300 الى   اصبح / داليا محمد محمد بدير وشركاه

5 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121833   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2023 برقم ايداع    4224 الى   احمد رجب ربيع وشركاه

6 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121861   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2023 برقم ايداع    4495 الى   ابراهيم شانودي عبدالملك وشريكه

7 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 41996   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-2015 برقم ايداع    5815 الى   عبد ا رزق عبد المولي مختار وشريكه

8 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 43304   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-08-2015 برقم ايداع    7813 الى   يوسف عادل وشركاه

9 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 80040   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-11-2019 برقم ايداع    16141 الى   مدحت رمضان عطا ل الحريري وشريكه

10 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 122120   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    6382 الى   هاني احمد محمود فهمي وشريكته

11 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78307   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-09-2019 برقم ايداع    12740 الى   تعديل ليصبح / نيرمين محمد صادق و شريكتها

12 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121793   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-08-1997 برقم ايداع    9838 الى   تعديل ليصبح / شركة محمد محمود السيد علي لولو و 

شركاه

13 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 115417   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    19600 الى   محمود محمد سعد الجلد وشريكه

14 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 75809   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2019 برقم ايداع    7845 الى   احمد محمد شحاته نوار وشركاه

15 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 107216   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-01-2022 برقم ايداع    2203 الى   مفيد نمر لبيب يعقوب وشريكه

16 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 119446   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-11-2022 برقم ايداع    29107 الى   عماد فضل عبد القادر السيد وشريكيه
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17 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 71728   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-12-2018 برقم ايداع    17103 الى   صبحي مكاوي حلفاوي وشركاه

18 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89848   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-11-2020 برقم ايداع    16175 الى   اصبح/سعيد عبدالمنعم حسن سليمان و شريكه

19 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9065   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-02-2008 برقم ايداع    2165 الى   اصبح/احمد خالد ابوبكر ومحمد خالد ابوبكر و شركائهما

20 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47784   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2016 برقم ايداع    1734 الى   مصطفى ابراهيم متولي و شريكه محمد طاهر 

عبداللطيف

21 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30749   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2014 برقم ايداع    1322 الى   اصبح سلمه عبد الفتاح وشريكه
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الشخاص

1 - ابراهيم  حسين  نورالدين محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    122349   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2009 برقم ايداع   5621 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2009  بــ :  

2 - علي  عبدالمنعم علي عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56665   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   2067 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

3 - محمد عبد الرحمن محمود جلل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    56665   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   2067 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

4 - محمد ابراهيم عبد السلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62044   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-18 

برقم ايداع   11453 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2017  بــ :  له وحده حق الداره والتوقيع / وله الحق في 

تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية وله حق التعامل مع البنوك باسم الشركة وتحول له كافة 

السلطات باداره وتمثيل الشركة امام السجل التجاري ةالغرفه التجاريه والتامينات والضرائب وله الحق في توكيل 

الغير نيابه عنه وعن الشركة وليجوز له حق ابرام عقود القرض والرهن من البنوك والغير وكذلك حق بيع 

الراضي والعقارات والسيارات والمنقولت باسم الشركة والتصرف بها ال بموافقة الطرف الثاني كتابته .

5 - متولى سعيد متولى حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71623   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-19 

برقم ايداع   16890 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2020  بــ :  

6 - وليد شعبان عبدالمنعم حافظ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71623   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2018 برقم ايداع   16890 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2020  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

7 - محمد فتحى توفيق عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    121908   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-1982 برقم ايداع   7579 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  

8 - مصعب بن عميره محمد توفيق عبد الفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    121908   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-1982 برقم ايداع   7579 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  تم تعديل صفة الشريكة 

المتضامنه مها احمد توفيق من شريكه متضامنه لشريكه موصيه // تعديل حق الدارة والتوقيع الي المدير الشريك 

المتضامن /مصعب بن عميره محمد توفيق عبدالفتاح له حق الدارة و التوقيع منفردا و ذلك لتحقيق اغراض 

الشركة و تمثيلها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و له حق التعامل مع البنوك بأسم الشركة من 

السحب و اليداع و الرهن و التعامل علي اسهم الشركة و حسابتها في جميع البنوك المصرية و جميع البنوك 

الجنبية داخل البلد و خارج البلد و كذلك التعامل علي اسهم الشركة وبيعها في الشركات المساهمه و الشركات 

العامه و له حق التعامل في مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و تقديم الطلبات و تسجيل العقود و استلمها و 

التوقيع علي محاضر التصديق وله الحق ان يوكل من يشاء في كل او بعض مما ذكر و كذلك في تأسيس الشركات 

وتعديلها و السجل التجاري و الغرفه التجارية و التأمينات الجتماعيه و الضرائب و الهيئة العامة للستثمار و له 

حق البيع منفردا في بيع و شراء اصول الشركة داخل البلد و خارجها و شركات المساهمه داخل البلد وخارجها

9 - مها احمد توفيق عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    121908   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-1982 برقم ايداع   7579 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  تعديل صفة الشريك لتصبح 

شريك موصي

10 - شاكر فوزى جاد حامد ابو كليلة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    88305   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   13125 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  
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11 - محمد فارس رفعت عبدالناصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    92219   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2021 برقم ايداع   1366 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع عن الشركة 

موكلة للشريك المتضامن محمد فارس رفعت عبدالناصر منفردا وله ان يقوم باسم الشركةوضمن اغراضها 

بالتصرفات التية:1-ابرام العقود والتوقيع والتعامل مع الجهات الحكومية والجهات الحكومية والجهات غير 

حكومية والهيئات والمؤمسسات والشركات والفراد والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .2- ابرام العقود 

والتوقيع والتعامل مع البنوك والمصارف بشتي اوجه التعامل من سحب وايداع التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات.3-ابرام كافة عقود القتراض والرهن بضمان اصول الشركة الثابتة والمنقولة مع البنوك والجهات 

الحكومية والشركات التجارية والفراد.4- وله حق التصرف في اصول الشركة الثابته والمنقولة دون الرجوع 

للشريك الموصي . 5-له الحق في تغيير وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العقود 

والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض النفس او الغير في كل 

اوبعض ما ذكر.

12 - خالد محمد عبدالعظيم مالك زرد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93469   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   3676 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليكون كالتي / حق الدارة و التوقيع موكل للطرف الول مصطفى محمد عبدالمنعم شريك متضامن و الطرف 

الثاني معتز سعيد محمد محمد شريك متضامن و الطرف الثالث خالد محمد عبدالعظيم مالك شريك متضامن 

مجتمعين او منفردين علي ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة و باسمها التجاري زو لهما 

الحق في التعامل مع البنوك و فتح الحسابات لدي البنوك اوالحصول علي قروض و فتح العتمادات او خطابات 

الضمان او بيع اصول الشركة او الرهن و التوقيع علي كافه الجهات الحكومية و الغير حكومية مجتمعين او 

منفردين كما انهما لهم الحق في توكيل غيرهما في القيام بكافه هذه العمال او بعضها

57 - امام كامل امام دسوقي الهباق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    71728   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   17103 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تعديل صفة الشريك من شريك 

متضامن لشريك موصي

13 - كريم سيد محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    99175   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-16 

برقم ايداع   14347 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية و للمديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و 

اغلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان وحق الفراج عن رتس المال و كافه صور التعامل مع 

البنوك و المصارف و فيما يخص طلب القروض و التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة 

و ممتلكاتها و الراضي و السيارات فيكون التوقيع مجتمعين فقط

14 - ابراهيم مصطفى السيد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101065   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2021 برقم ايداع   17498 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه
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15 - محمد  علء الدين عبدالسلم محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101065   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2021 برقم ايداع   17498 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  اصبح حق الدارة و التوقيع 

لكل من السيد/احمد رأفت محمود احمد . السيد /محمد علء الدين عبدالسلم محمد الشريكين المتضامنين مجتمعين 

او منفردين بحيث يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل بأيمها و لهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه 

اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات والتوقيع علي الشيكات و 

استصدار خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و لهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما ابرام كافه العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

16 - عمرو احمد ابراهيم احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    101813   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2021 برقم ايداع   18777 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  تعديل بند حق الدارة و التوقيع 

ليصبح للطرفين مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك و ايداع و فتح حسابات و صرف و اصدار 

الشيكات وخطابات الضمان و القتراض و الرهن وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و 

كذلك ضمن اغراضها التجارية و ابرام كافه العقود و الشتراطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

17 - نور الدين محمد شلقاني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    103167   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2021 برقم ايداع   21101 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  تحويل صفته من موصي 

لمتضامن // تعديل حق الدارة و التوقيع عن الشر كة لتصبح  للشريكين المتضامنين لكل من السيد / احمد نور 

الدين محمد شلقاني و السيد / نور الدين محمد شلقاني منفردين و لكل منهما  الحق في تمثيل  الشركة والتوقيع عنها 

على جميع العقود والمعاملت بما فيها عقود البيع والرهن واليجار والعمل وابرام الصفقات الداخلة ضمن غرض 

الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والرسمية والتعامل مع جميع البنوك في جميع العمال 

والتصرفات البنكية من فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات الضمان 

وشهادات الضمان وفتح العتمادات والتسهيلت الئتمانية وكفالة الغير وربط وفك الودائع والقتراض والرهن 

والتوقيع على العقود الخاصة بذلك وبصفة عامة كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك في 

التعامل مع الضرائب وادارة التسجيل التجاري والعلمات التجارية وجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية 

وغير الحكومية ولهما الحق في توكيل او تفويض من يشاءا في كل او بعض ما ذكر

18 - ايمان رمضان حسن ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    106269   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2022 برقم ايداع   226 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2022  بــ :  اضافة الي حق الدارة والتوقيع / 

اتفق جميع اطراف العقد علي ان الطرف الرابع الشريكة المتضامنه / ايمان رمضان حسن ابراهيم لها الحق في 

توكيل الغير في الدارة والتوقيع والتعامل مع البنوك مثل البنك الهلي المصري وكافة فروعه بشان حساب الشركة 

المقيد بالخير وما يتعلق به من ايداع او سحب وفي اصدار الشيكات  وصرفها وكذا التعامل مع جميع المصالح 

الحكومية كالضرائب والتامينات وايه جهه اخري يتم امامها مباشرة الدارة والتوقيع عن الموكله بصفتها السابقة 

الذكر

19 - محمد شعراوى محمد محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    106269   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2022 برقم ايداع   226 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2022  بــ :  خروج الشريك واستلمه كافه 

حقوقه
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20 - سلوى محمود بكرري محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    55380   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   7 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  اتفق الطرفان علي ان يكون حق 

القتراض والرهن لطرفي عقد الشركة مجتمعين او منفردين

21 - محمد صلح قرني محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    112274   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   12694 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل بند الدارة و التوقيع و 

ذلك  باضافة حق الدارة و التوقيع للشريك الثالث عبدالرحمن صلح قرني و الشريك الخامس محمد جمال ابراهيم 

مع الشريك الول محمد صلح قرني بالدارة و التوقيع مجتمعين او منفردين و لهم الحق في توكيل الغير في جميع 

ما يخص الشركة امام جميع المصالح الحكومية و الغير حكومية و لهم كافه السلطات و الصلحيات او من ينوب 

عنهم قانونا و ل يعتد باي توقيع علي خلف ذلك علي ان يكون ذلك بعنوان الشركة و بالمسائل المتعلقة بتحقيق 

اغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر و يكون للشريك الول محمد صلح قرني محمد الحق في جميع اعمال 

التصرف التي تمس اصول الشركة من بيع و شراء و تقرير حق عيني اصلي او تبعي او القتراض من البنوك

22 - اشرف انور السيد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    119521   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   29254 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع نيابة عن 

الشركة امام الهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية والفراد والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها وتعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العقود 

والمشارطات والمناقصات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه سواء بالنقد او بالجل وكل ذلك داخل وخارج 

جمهوريه مصر العربيه وله الحق في اداره المقر الداري للشركه او توكيل الغير فيما دعت الحاجه الي ذلك

23 - بدوى محمد بدوى شبل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    121037   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-11 

برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2023  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع ليصبح / يملك حق 

الدارة والتوقيع علي معاملت الشركه كل الشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل مع كافه 

الجهات الحكومية و الغير حكومية و التعامل مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و التعامل مع 

ادارات المرور فيما يخص سيارات الشركة من بيع و نقل ملكية و تنازل وكافه المعاملت من تأمينات و ضرائب 

و غيرها فيما يلزم ذلك و الحق في فتح و اغلق و نقل و تحويل حسابات الشركة بأسمهما و تحت غرضها امام 

جميع البنوك الحكومية و غير الحكومية سواء بالسحب او اليداع او التحويل او القتراض او التوقيع شيكتها و 

صرفها المناقصات او اوامر التوريد امام مصلحة الشهر العقاري و استخراج التراخيص و التوثيق في جميع 

المحاكم و القضايا التي ترفع من او علي الشركة الداخله ضمن غرض الشركة و لهم الحق في التوقيع او التعديل او 

الخروج علي تلك العقود و تعديل النظام الساسي للشركة و كما يحول التوقيع في تعيين ووقف و عزل وكلء 

مستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم او اتعابهم او اجورهم او مكافاتهم وقبض او دفع المبالغ و تحويل و بيع و 

تسجيل كافه السندات الذنية التجارية و ابرام جميع العقود و المشارطات و الثقفات سو1ء بالنقد و الجل للطرفين 

ولهم الحق في التدخل او التخارج للشركاء الجدد متضامنين او موصيين و اتخاذ الجراءات اللزمة للتأشير بما 

يقدم في السجلت الخاصة بذلك و الشهار عنها بمصاريف علي عاتق الشركة لهم الحق في التوقيع مجتمعين او 

منفردين في كل ما سبق و توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر علي انه فيما يخص في التصرفات الخاصة بالرهن 

او بيع اصول او عقارات الشركة فيجب ان تصدر من الشركاء مجتمعين

24 - محمد سعيد عبدالعزيز محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16981   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2008 برقم ايداع   11513 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع / 

للطرف الول والثاني مجتمعين او منفردين

25 - حمزة محمد فاروق عبدالعظيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47374   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2016 برقم ايداع   1091 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

26 - مريم محمد فاروق عبدالعظيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47374   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2016 برقم ايداع   1091 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  
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27 - عمر محمد فاروق عبدالعظيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    47374   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2016 برقم ايداع   1091 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

28 - محمد جبريل الطيب كرسون  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47374   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2016 برقم ايداع   1091 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  تم خروجه واستلمة كفة حقوقه

29 - محمد فاروق عبد العظيم عوض المليجى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47374   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2016 برقم ايداع   1091 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع موكلة 

للشريك الثاني المتضامن / محمد فاروق عبدالعظيم عوض امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتعاقدات 

مع الغير والتعامل مع البنوك في السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات والبيع والشراء والقروض والرهن 

منفردا

30 - هانى محمد فاروق محرز الحارتي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51957   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   8300 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

31 - سيف محمد بكري عامر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51957   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-03 

برقم ايداع   8300 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

32 - اسلم محمد حسن محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51957   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   8300 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

33 - لؤي محمد حسن محمود عبد

المحسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51957   وتم ايداعه بتاريخ    03-08-2016 برقم ايداع   8300 

تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

34 - محمد مجدي بديع حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51957   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-03 

برقم ايداع   8300 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

35 - عبدالمولى رزق عبدالمولى مختار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41996   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2015 برقم ايداع   5815 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

36 - عبدا رزق عبدالمولى مختار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41996   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2015 برقم ايداع   5815 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة وتمثيلها امام الجهات الحكومية وغيرها للشريك المتضامن عبد ا رزق عبد المولي مختار منفرجا وله 

كافة السلطات اللزمة لتحقيق غرض الشركة وحق التعامل امام البنوك والسحب واليداع والتوقيع علي عقود 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق 

التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما سبق

37 - رشاد راغب عبد الحميد مقاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    43304   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2015 برقم ايداع   7813 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع 

موكول للشركاء المتضامنين يوسف عادل راغب عبد الحميد ومحمد عادل راغب عبد الحميد ورشاد راغب عبد 

الحميد مقاوي مجتمعين او منفردين

38 - احمد محمد عبد الرحمن عبد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80040   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   16141 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه 

كافه حقوقه
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39 - حسين محمد حسن القناوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80040   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   16141 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  اتفق الشركاء علي ان يكون 

حق الدارة والتوقيع للسيد // مدحت رمضان عطا ا الحريري وله كافة الحقوق والجراءات اللزمة لدارة 

النشاط وكذلك تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وشركاه القطاع العام والخاص والبنوك وكذلك الحصول 

علي تسهيلت او قروض من البنوك للشركه ويحق له بيع اي اصل من اصول الشركة وكذلك يحق له التنازل عن 

اي اصل م اصول الشركة وتحديد اسعار البيع والتعامل مع العملء

40 - مدحت رمضان عطا ا الحريري  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    80040   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   16141 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  اتفق الشركاء علي ان يكون 

حق الدارة والتوقيع للسيد // مدحت رمضان عطا ا الحريري وله كافة الحقوق والجراءات اللزمة لدارة 

النشاط وكذلك تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وشركاه القطاع العام والخاص والبنوك وكذلك الحصول 

علي تسهيلت او قروض من البنوك للشركه ويحق له بيع اي اصل من اصول الشركة وكذلك يحق له التنازل عن 

اي اصل م اصول الشركة وتحديد اسعار البيع والتعامل مع العملء

41 - مجدي سعيد عبد الرحمن عبد العزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80040   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   16141 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه 

كافه حقوقه

42 - محمود محمد عبدالفتاح محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    122072   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   6237 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع موكلة 

للطرفين الول والثاني المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم الحق في القيام باعمل الدارة والعمال الفنية الزمة 

لتحقيق اغراض الشركة وبعنوانها.

43 - احمد محمد عبدالفتاح محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    122072   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   6237 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

44 - مصطفي احمد عبدالرحمن احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    122072   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   6237 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

45 - رشا ابراهيم  خليل حنبوطه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    122120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   6382 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

46 - هاني احمد محمود فهمي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    122120   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   6382 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  الدارة وحق التوقيع:موكلة 

للطرف الول فقط منفردا والتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بشرط ان تكون العمال 

التي تصدر منه لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وكافة المعاملت ايا كانت قيمتها او اية 

تصرفات قانوية اخري من رهن اوبيع عقارات الشركةاو الحصول علي قروض للشركة وفتح حسابات في البنوك 

باسم الشركة والسحب واليداع لدي جميع البنوك وتعيين الموظفين وله الحق في توكيل الغير لتحقيق اغراض 

الشركة وتيسر العمل بالشركة.

47 - عمرو حسن عبد الرازق ابو بكر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    78307   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   12740 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خروج الشريك لوفاته

48 - زينة عمرو حسن عبدالرازق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    78307   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   12740 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  
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49 - رحاب احمد فهمى نصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    121793   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   9838 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع للسيده 

رحاب احمد فهمي ومحمد محمود السيد علي مجتمعان او منفردان ولهما تمثيل الشركه امام القضاء وامام الغير 

وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولها الحق في بيع او التصرف او التنازل باي من ممتلكات الشركه او 

مايخصها من علمات تجاريه ورخصه تشغيل رقم 1318042702018425 او اي رخص تشغيل او اي اصل 

من اصول الشركه او رهن او اقتراض باسم الشركه ولهما كافه السلطات في اداره وتشغيل الشركه وتمثيلها امام 

السجل التجاري والغرفه التجاريه والضرائب والجمارك والهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات والهيئه 

العامه للتنميه الصناعيه وكافه الوزارات والهيئات ومصلحه الضرائب المصريه والتامينات الجتماعيه وشركات 

الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والشركه المصريه للتصالت ولهما حق التوقيع علي كافه العقود 

والتفاقات الصادره من الشركه او لصالحها سواء كانت ابتدائيه او نهائيه وتمثيل الشركه امام كافه البنوك 

والمصارف والهيئه القوميه للبريد والسحب واليداع من حسابات الشركه واصدار الشيكات وتحصيلها وله حق 

توكيل الغير في كل او بغض ماذكر

50 - محمد محمود السيد علي لولو  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    121793   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   9838 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  حق الدارة و التوقيع للسيدة 

رحاب احمد فهمي ومحمد محمود السيد علي لولو مجتمعان او منفردان و لهما تمثيل الشركة امام القضاء و امام 

الغير و امام كافه الجهات الحكومية و غير الحكومية و لهما الحق في بيع او التصرف او التنازل بأي من ممتلكات 

الشركة او ما يخصها من علمات تجارية و رخصة تشغيل رقم 1318042702018425 او اي رخص تشغيل 

او اي اصل من اصول الشركة او رهن او اقتراض باسم الشركة و لهما كافه السلطات في ادارة و تشغيل الشركة و 

تمثيلها امام السجل التجاري و الغرفة التجارية و الضرائب و الجمارك و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و 

الواردات و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و كافه الوزارات و الهيئات و مصلحة الضرائب المصرية و التأمينات 

الجتماعية و شركات الكهرباء و المياه و الصرف الصحي و الغاز و الشركة المصرية للتصالت و لهما حق 

التوقيع علي كافه العقود و التفاقات الصادرة من الشركة او لصالحها اجراء كانت ابتدائية او نهائية و تمثيل 

الشركة امام كافه البنوك والمصارف و الهيئة القومية للبريد )البريد المصري( و السحب و اليداع من حسابات 

الشركة و اصدار الشيكات و تحصيلها و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر مع بقاء صلحيات الدارة و 

التوقيع للسيد/عبدا محمد عبدا مديرا للشركة من غير الشركاء و يكون له حق تمثيل الشركة امام الحياء و 

مجلش المدينة و التأمينات الجتماعية و مكاتب العمل و مصلحة الجمارك و مصلحة الضرائب العامة و القيمة 

المضافه و اتحاد الصناعات و هيئة التنمية الصناعية و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و 

غرفةالدخنه و المرور و التموين و شركات الكهرباء و الغاز و شركة المياه و الصرف الصحي و الشركة 

المصرية للتصالت و شركات المحمول و النت و عقود اليجار و انهائها و فسخها

51 - محمد ابراهيم محمد زين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    121793   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   9838 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

52 - كريم عادل عارف محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    115417   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   19600 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  وللمديرين منفردين او مجتمعين 

حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص بكافه اشكالها وكذا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

53 - احمد عبدالنبي صادق متولي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    115417   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   19600 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه 

كافه حقوقه
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54 - باهي رفعت انيس ميلد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    107216   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   2203 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل صفة الشريك ليصبح 

شريك موصي

55 - مفيد  نمر لبيب يعقوب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    107216   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   2203 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل صفة الشريك ليصبح 

شريك متضامن /تعديل حق الدارة و التوقيع لتصبح للسيد/مفيد نمر لبيب يعقوب وله حق ادارة الشركة فنيا واداريا 

وماليا والتوقيع علي الشيكات الصادره من الشركه واستلم الشيكات وصرفها والتعاقدات مع الشركات او اي جهه 

حكوميه او افراد وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه ومنها حق النفراد بشرط ان تكون العمال التي تصدر 

منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها و له الحق في التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص و له الحق في التوقيع علي عقود اليجار و الستئجار و شراء و بيع 

السيارات و له الحق في فتح وغلق الحسابات لدى البنوك و السحب و اليداع وحق القتراض و الرهن و البيع

56 - أسامة عباس محمد محمد الباهي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    119446   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2022 برقم ايداع   29107 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

58 - عمرو بدر محمد بدر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    71728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-23 

برقم ايداع   17103 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع لتصبح موكولة الي 

كل من 1(عمرو بدر محمد بدر )الطرف الول( 2(هيثم عادل عبدالخالق سعودي )الطرف الثالث( 3(صبحي 

مكاوي حلفاوي محمود )الطرف الثاني( بشرط ان يشترط في التوقيع رقم )1( ورقم )2( مجتمعين علي ان يكون 

رقم )3( صبحي مكاوي حلفاوي -له حق الدارة و التوقيع منفردا و ذلك في فتح الحسابات البنكية في جميع البنوك 

والمصاريف و استصدار خطابات الضمان و جميع صور التعامل مع البنوك و السحب و اليداع و عمل 

التحويلت الداخلية و الخارجية مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و ضمن اغراضها و 

التوقيع علي عقود بيع اصول الشركة من سيارات و عقارات و ممتلكات و عمل التةكيلت اللزمة في البيع و 

الشراء للنفس او للغير و التوقيع علي عقود البيع و الشراء و كل ذلك ضمن اغراض و مصلحة الشركة و عدم 

الضرار بها و بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرؤض الشركة و ضمن اغراضها و يجب 

الرجوع في اي تصرف صدر منفردا للموافقة عليه وال تعد تصرف ضار بمصلحة الشركة يجب تعديله او 

الرجوع عنه اما فيما يخص نشاط البحوث الزراعية فللشريك الثاني منفردا

59 - سعيد عبدالمنعم حسن سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    89848   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2020 برقم ايداع   16175 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام كافه الجهات الي الشريك المتضامن /سعيد عبدالمنعم حسن سليمان

60 - محمود محمد احمد سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    89848   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2020 برقم ايداع   16175 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

61 - محمد حسن فراج قناوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    89848   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2020 برقم ايداع   16175 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

62 - احمد عبد الحميد على عبد الرحيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    89848   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2020 برقم ايداع   16175 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

63 - احمد خالد ابو بكر لبنه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9065   وتم ايداعه بتاريخ    2008-02-24 

برقم ايداع   2165 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح / للطرفين 

الثاني /احمد خالد ابوبكر و الثالث /محمد خالد ابو بكر مجتمعين او منفردين و امام جميع الجهات الحكومية و 

الرسميه و امام شركة بتروجاز للغازات البترولية و لهما كافه الصلحيات لتحقيق اغراض الشركة و ليس لهما حق 

بيع الراضي و المباني او اتخاذ اي قرض من البنوك بأسم الشركة
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64 - محمد خالد ابوبكر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9065   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-2008 برقم 

ايداع   2165 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

65 - صفاء  سيد محمد عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9065   وتم ايداعه بتاريخ    2008-02-24 

برقم ايداع   2165 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

66 - عمرو خالد ابوبكر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9065   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-2008 برقم 

ايداع   2165 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

67 - خالد ابو بكر محمد هندى لبنه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9065   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2008 برقم ايداع   2165 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خروج الشريك نظرا للوفاه و 

دخول ورثته الشرعية

68 - محمد طاهر عبد اللطيف عيسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47784   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2016 برقم ايداع   1734 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تم تعديل صفة الشريك من 

موصي الي متضامن  اتفق الشريكان علي ان تكون ادارة الشركة و التوقيع عليها موكلة للطرفين مجتمعين او 

منفردين و بشرط ان تكون العمال و القرارات الصادرة عنه لصالح الشركة و ضمن اغراضها و لتحقيق اهدافها 

و علي ذلك فله كافه الصلحيات في ادارةالشركة و التوقيع عنها امام الغير و ابرام العقود و البيوع و استلم و 

تحرير الشيكات امام جميع البنوك العاملة في مصر و اي حسابات يتم فتحها مستقبل امام البنوك تخص اعمال 

الشركة

69 - اميمه فكرى سيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30749   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-09 

برقم ايداع   1322 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج الشريك بسبب الوفاه

70 - سلمه  عبد  الفتاح  ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    30749   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   1322 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  الدارة والتوقيع من حق الشريك 

الول سلمه عبدالفتاح ابراهيم منفردا

71 - احمد سلمه عبدالفتاح ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30749   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   1322 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

72 - فؤاد  اسماعيل  لظ  احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117054   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   23281 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2023  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافه 

حقوقه

73 - نفين  احمد شوقي عبدالحافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117054   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   23281 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2023  بــ :  

74 - مريم ابو بكر علي جاب ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117054   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   23281 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2023  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع عنها 

والمسؤوليه امام الجهات الرسميه لي من الشركاء السيد / محمد عبد الصالحين احمد علي والسيد /مريم ابوبكر 

علي جاب ا و السيد/نفين احمد شوقي عبدالحافظ ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركه 

ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركه ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ماذكر
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تجديد افراد

1 - افراح محمد عبد المطلب مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3517   قيدت فى   26-08-2007 برقم ايداع    

3685 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

2 - اصبح ربيع رمضان خطاب كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3592   قيدت فى   28-08-2007 برقم 

ايداع    3768 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

3 - عائشة حلمى على احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5193   قيدت فى   31-10-2007 برقم ايداع    

5522 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

4 - مكتب رحلت عماد عادل سعيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7691   قيدت فى   19-01-2008 برقم 

ايداع    620 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

5 - مدحت عفيفى عبد الكريم عوكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7693   قيدت فى   19-01-2008 برقم ايداع    

622 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

6 - محمود سليمان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8623   قيدت فى   13-02-2008 برقم ايداع    

1658 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

7 - محمود عبد الرحمن عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21147   قيدت فى   02-04-2009 برقم 

ايداع    3383 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

8 - عماد عادل سعيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22380   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

2279 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

9 - امال علي مصطفى علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22813   قيدت فى   10-01-2013 برقم ايداع    

344 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

10 - محمد محمود حسن احمد عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23616   قيدت فى   12-02-2013 برقم 

ايداع    1442 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

11 - رضا فوزى ونيس لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27578   قيدت فى   21-08-2013 برقم ايداع    

6769 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-20

12 - استدراك بيانات ليصبح  محمود غريب عبد الهادي علي المقدم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38565   قيدت 

فى   19-01-2015 برقم ايداع    562 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-18

13 - السيد على صديق حسن النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39632   قيدت فى   03-03-2015 برقم 

ايداع    2169 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

14 - محمد اشرف سيد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45099   قيدت فى   02-11-2015 برقم ايداع    

10487 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

15 - امال عباس ابراهيم ابراهيم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46907   قيدت فى   13-01-2016 برقم 

ايداع    397 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

16 - سحر حسن محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48762   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

3262 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

17 - سهير نصر على عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54387   قيدت فى   21-11-2016 برقم 

ايداع    12211 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

18 - امين محمد امين ابو عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54963   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    

13148 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

19 - سعيد رجب محمد العياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55915   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

882 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22
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20 - محمد عبد المنجي احمد احمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56165   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    1285 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

21 - سامح سليمان سامي زخري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56269   قيدت فى   08-02-2017 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

22 - سامح سليمان سامي زخري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56269   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

4910 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

23 - ابراهيم عباس زهران مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63589   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

14303 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

24 - حاتم محمد سليمان فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64237   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

503 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

25 - اصبح  محمد سيد سعد السيد ابو الفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65627   قيدت فى   2018-02-27 

برقم ايداع    3069 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

26 - صابر محمود محمد محمد شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3878   قيدت فى   06-09-2007 برقم 

ايداع    4077 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

27 - ولء صبري احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5323   قيدت فى   01-11-2007 برقم ايداع    

5665 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

28 - منتصر حسن محمد مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5536   قيدت فى   08-11-2007 برقم ايداع    

5882 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

29 - اصبح القاضى للمقاولت المتكامله والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7930   قيدت فى   

24-01-2008 برقم ايداع    893 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-23

30 - ايمن سمير عثمان عبده عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8188   قيدت فى   02-02-2008 برقم ايداع    

1176 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-01

31 - سودانى على رمضان عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16176   قيدت فى   05-10-2008 برقم 

ايداع    10525 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-04

32 - محمود عبد الظاهر زكى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16847   قيدت فى   29-10-2008 برقم 

ايداع    11357 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-28

33 - محمد احمد محمد جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22740   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

246 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

34 - سعيد جميل ابو سريع عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28857   قيدت فى   25-11-2013 برقم ايداع    

9030 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-24

35 - رضا محمود حسن عبد الحى الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51354   قيدت فى   2016-06-29 

برقم ايداع    7346 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

36 - امير رمضان ابراهيم محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61451   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    10367 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

37 - انور على سالم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62163   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

11664 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

38 - محمد عدلى طلبه عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62421   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

12147 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

39 - عماد فرنسيس يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64703   قيدت فى   30-01-2018 برقم 

ايداع    1406 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29
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40 - مجدي رضا حسنين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64926   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

1822 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

41 - محمد نوبى احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65705   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

3182 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

42 - صلح عبد الخالق محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121977   قيدت فى   29-01-2008 برقم 

ايداع    1024 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

43 - احمد طلل ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   494   قيدت فى   22-05-2007 برقم ايداع    

496 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

44 - محمد عمارة محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   852   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    865 

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

45 - حمدى سعد ابو الخير السواح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6784   قيدت فى   15-12-2007 برقم ايداع    

7257 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-14

46 - مزرعة نور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8795   قيدت فى   18-02-2008 برقم ايداع    1860 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

47 - صيدليه د  غاده حسن بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16222   قيدت فى   08-10-2008 برقم ايداع    

10585 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-07

48 - مسعود حلمي متري بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22163   قيدت فى   17-12-2012 برقم ايداع    

1974 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

49 - الشال للجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22401   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

2304 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

50 - ليلى عمرو عبد الغنى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23270   قيدت فى   28-01-2013 برقم ايداع    

952 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

51 - محمد فتحى على بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23581   قيدت فى   11-02-2013 برقم ايداع    

1395 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

52 - ايمن عبد الخالق محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23629   قيدت فى   12-02-2013 برقم 

ايداع    1458 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

53 - احمد محمد محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25859   قيدت فى   12-05-2013 برقم ايداع    

4613 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

54 - اوميل برتى غبر عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33173   قيدت فى   25-05-2014 برقم 

ايداع    5222 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

55 - عزة رجب عبد العزيز عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34493   قيدت فى   22-07-2014 برقم 

ايداع    7653 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-21

56 - تامر حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46155   قيدت فى   13-12-2015 برقم ايداع    

13024 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

57 - ماجد مصطفى محمد نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50683   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    

6315 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

58 - مصطفى محمود علم عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53595   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    10931 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

59 - اسامه احمد حسن علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57957   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

4151 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

60 - خيرى سيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58800   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

5535 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22
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61 - مدحت ممدوح محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60496   قيدت فى   09-08-2017 برقم 

ايداع    8469 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

62 - هند جلل سيد هنداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61494   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

10453 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

63 - سيد طه مصطفى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62217   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    

11757 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

64 - احمد محى الدين عبدالكريم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63660   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    14443 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

65 - مصطفى سامى عبد الفتاح الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111651   قيدت فى   2018-03-06 

برقم ايداع    3900 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

66 - سعد فهمى موتورز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7075   قيدت فى   30-12-2007 برقم ايداع    7576 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

67 - محمود عامر عبد المعبود عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8932   قيدت فى   20-02-2008 برقم 

ايداع    2015 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

68 - نجيب منصور نجيب منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22773   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    293 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

69 - رضا عزت حسين عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23039   قيدت فى   20-01-2013 برقم 

ايداع    644 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

70 - امير وحيد مرزوق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30756   قيدت فى   09-02-2014 برقم ايداع    

1337 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

71 - مصطفى لتجارة المعادن الخردة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44800   قيدت فى   20-10-2015 برقم 

ايداع    10034 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

72 - هيثم علء الدين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45923   قيدت فى   03-12-2015 برقم 

ايداع    11775 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

73 - سيد محمد احمد فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48908   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

3490 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

74 - احمد عبد ا عبد العظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49564   قيدت فى   18-04-2016 برقم 

ايداع    4570 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

75 - اسلم محمود عبد الدايم عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49926   قيدت فى   2016-05-03 

برقم ايداع    5128 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

76 - مايسه احمد محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53644   قيدت فى   23-10-2016 برقم ايداع    

10994 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

77 - محمد جمال الدين كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55293   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

13670 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

78 - عمرو محمد علي رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57121   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

2802 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

79 - رجب محمد حسن طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57315   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

3107 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

80 - احمد صبحى احمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62697   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

12644 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

81 - مينا حنا مريد شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63480   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

14085 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12
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82 - صلح مهني خلف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64300   قيدت فى   16-01-2018 برقم ايداع    

653 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

83 - عمر محمود عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64765   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

84 - نحمده عبده عبد العظيم الزيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64922   قيدت فى   07-02-2018 برقم 

ايداع    1813 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

85 - محمد صالح عبد المحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65486   قيدت فى   25-02-2018 برقم 

ايداع    2836 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

86 - عبد المجيد سليمان موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   984   قيدت فى   06-06-2007 برقم ايداع    

1001 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

87 - طارق محمد خضرى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6502   قيدت فى   06-12-2007 برقم ايداع    

6940 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

88 - وائل عبد الحميد عبد الفتاح عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8055   قيدت فى   2008-01-29 

برقم ايداع    1029 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

89 - منصور عبد الواحد محمود حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15770   قيدت فى   14-09-2008 برقم 

ايداع    10024 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-13

90 - شريف للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20830   قيدت فى   22-03-2009 برقم ايداع    2991 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-21

91 - سماح جابر عبد القادر قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21917   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

1665 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

92 - احمد عبد العزيز احمد الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23694   قيدت فى   13-02-2013 برقم 

ايداع    1546 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

93 - احمد عبد الحليم محمد رواش الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34915   قيدت فى   18-08-2014 برقم 

ايداع    8339 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

94 - حسام شعراوي ناصح عبد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36382   قيدت فى   22-10-2014 برقم 

ايداع    10525 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

95 - محمد رمضان مهدى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45894   قيدت فى   03-12-2015 برقم ايداع    

11338 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

96 - محمد رشاد عبد المؤمن الدغيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46391   قيدت فى   22-12-2015 برقم 

ايداع    13399 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

97 - حسين لداره الكافتيريات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54708   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

12721 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

98 - احمد محمد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55304   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

13685 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

99 - زكى احمد محمود عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59040   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

5902 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

100 - انتصار عبد الرحمن نصار خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60145   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    7812 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

101 - محمد سمير عبد الرسول محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60463   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    8403 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

102 - شريف مجدي وديع حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61856   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

11110 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10
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103 - خالد حسن فرغلى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62268   قيدت فى   26-10-2017 برقم ايداع    

11847 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

104 - عمرو طارق محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64637   قيدت فى   29-01-2018 برقم ايداع    

1286 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

105 - محمد مختار بدوي علي محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64830   قيدت فى   05-02-2018 برقم 

ايداع    1649 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

106 - جرجس زكريا مجلع صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64989   قيدت فى   11-02-2018 برقم 

ايداع    1937 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

107 - روماني منير جرجس سدراك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65685   قيدت فى   28-02-2018 برقم 

ايداع    3153 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

108 - تعديل السم التجارى ليصبح هانى اسماعيل جادا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65737   قيدت 

فى   01-03-2018 برقم ايداع    3255 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-29

109 - عبد الرحمن ابو العل محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6538   قيدت فى   08-12-2007 برقم 

ايداع    7884 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

110 - محمد محمد جابر عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7359   قيدت فى   10-01-2008 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

111 - احمد حسين احمد غلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8379   قيدت فى   06-02-2008 برقم ايداع    

1386 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

112 - احمد خيرى بردهونى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8497   قيدت فى   10-02-2008 برقم ايداع    

1520 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

113 - محمود عبد العليم محمد احمد ابو قرن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22465   قيدت فى   2012-12-27 

برقم ايداع    2384 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

114 - مجدى حسين حسين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22964   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    

545 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

115 - اصبح  علء كمال عبدالرحمن فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23352   قيدت فى   2013-01-30 

برقم ايداع    1062 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

116 - اميرة محمد محمود صوابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23472   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

1225 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

117 - عمرو فتح ا عبد المحسن فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23744   قيدت فى   2013-02-17 

برقم ايداع    1614 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

118 - مى شحاته محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28608   قيدت فى   14-11-2013 برقم 

ايداع    8639 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

119 - سيد سيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38978   قيدت فى   04-02-2015 برقم ايداع    

1180 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-03

120 - احمد صلح عيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39787   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    

2420 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

121 - ناصر احمد ابو السعود عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48721   قيدت فى   16-03-2016 برقم 

ايداع    3180 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

122 - عصام محمد سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53625   قيدت فى   20-10-2016 برقم ايداع    

10973 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19
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123 - عيد مبارك غطاس جندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54896   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

13047 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

124 - جيهان سيد حموده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59649   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

6942 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

125 - وليد عادل مؤمن عبد الباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59839   قيدت فى   13-07-2017 برقم 

ايداع    7262 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

126 - محمود رضوان محمود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60016   قيدت فى   20-07-2017 برقم 

ايداع    7564 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

127 - رضا عبدالحميد منصور ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60858   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    9266 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

128 - عزه سكله ذكي بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62817   قيدت فى   16-11-2017 برقم ايداع    

12842 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

129 - اشرف صلح محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63180   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

13518 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

130 - رحاب سمير على عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63409   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    13942 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

131 - محمد محمود عبدالعال موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63661   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    14444 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

132 - رمضان رمضان على عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64421   قيدت فى   2018-01-21 

برقم ايداع    906 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

133 - شادى عصام محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65092   قيدت فى   13-02-2018 برقم 

ايداع    2113 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

134 - منال عصام عبد ا علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6334   قيدت فى   02-12-2007 برقم ايداع    

6747 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

135 - غزاله ضبع محمد ضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6565   قيدت فى   08-12-2007 برقم ايداع    

7916 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

136 - احمد رمزى احمد ديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8414   قيدت فى   07-02-2008 برقم ايداع    

1426 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

137 - كمال سيد عبد العال على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22675   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

160 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

138 - عبد العزيز عبد السلم عبد العزيز الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28430   قيدت فى   

07-11-2013 برقم ايداع    7373 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-06

139 - اشرف خليل ابراهيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35491   قيدت فى   10-09-2014 برقم ايداع    

9182 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

140 - محمد محي الدين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41560   قيدت فى   19-05-2015 برقم 

ايداع    5149 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

141 - محمد جمال ابو الغيط عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42622   قيدت فى   05-07-2015 برقم 

ايداع    6761 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-04

142 - سعيد مسعد محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46340   قيدت فى   21-12-2015 برقم 

ايداع    13326 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20
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143 - عاطف عبد الحميد كامل حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53465   قيدت فى   16-10-2016 برقم 

ايداع    10714 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

144 - عبد ا سيد علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56491   قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    

1786 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

145 - عبد الحميد محمود سليمان عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61254   قيدت فى   17-09-2017 برقم 

ايداع    10053 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

146 - محمود فتحى زكى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61270   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

10073 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

147 - حسن احمد حسن ابو حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61476   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

10413 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

148 - دافيد انيس صليب حناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61543   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

10538 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

149 - محمد رمضان محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62524   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

12347 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

150 - عبدالرحمن عبدالحاكم اسماعيل رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63143   قيدت فى   

28-11-2017 برقم ايداع    13418 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

151 - جمال عادل عبدا حطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63944   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

14985 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

152 - فوزي جورج فوزي جندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64971   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

153 - ايهاب عثمان محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64992   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

1941 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

154 - حاتم حمدي هاشم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72031   قيدت فى   02-01-2018 برقم ايداع    

133 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

155 - محمد سليمان محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9288   قيدت فى   01-03-2008 برقم ايداع    

2416 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

156 - صيدلية د احمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9368   قيدت فى   03-03-2008 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

157 - احمد محمد حسن عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9368   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

10443 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

158 - رؤف حمدي كامل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15597   قيدت فى   07-09-2008 برقم 

ايداع    9811 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-09-06

159 - صهيب محمد صلح محمد البهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17426   قيدت فى   18-11-2008 برقم 

ايداع    12062 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-17

160 - خالد حلمي اسماعيل عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19773   قيدت فى   16-02-2009 برقم 

ايداع    1638 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

161 - محمد احمد صادق معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20908   قيدت فى   24-03-2009 برقم ايداع    

3087 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

162 - خميس محمود مراد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39821   قيدت فى   11-03-2015 برقم ايداع    

2473 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10
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163 - احمد احمد محمد محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43380   قيدت فى   17-08-2015 برقم ايداع    

7920 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

164 - اكرم نبيل مصطفى كمال محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65060   قيدت فى   2018-02-12 

برقم ايداع    2054 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

165 - رضا عبد المنعم سيد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5396   قيدت فى   05-11-2007 برقم ايداع    

5735 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

166 - السبكي لبيع قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7019   قيدت فى   27-12-2007 برقم 

ايداع    7525 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

167 - بهاء محمد اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7579   قيدت فى   16-01-2008 برقم ايداع    

497 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

168 - سعيد عبد المجيد احمد ابو الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18196   قيدت فى   2008-12-21 

برقم ايداع    12989 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-20

169 - ميريت مجدى جورج لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23732   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

1601 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

170 - محمود لطفى متولى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24147   قيدت فى   04-03-2013 برقم ايداع    

2189 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-03

171 - محمود سلمه راشد حمزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39360   قيدت فى   19-02-2015 برقم ايداع    

1754 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

172 - علء أحمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40976   قيدت فى   27-04-2015 برقم ايداع    

4272 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

173 - رمضان محمد عاشور عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43372   قيدت فى   17-08-2015 برقم 

ايداع    7912 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

174 - منى سمير محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47233   قيدت فى   26-01-2016 برقم ايداع    

886 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

175 - عبد الناصر حسيب سنوسي حسيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49304   قيدت فى   2016-04-07 

برقم ايداع    4121 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

176 - ناصر فهيم عبد الحسيب مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50893   قيدت فى   07-06-2016 برقم 

ايداع    6636 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

177 - جيهان احمد عثمان حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58970   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

5799 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

178 - محمود رمضان حسين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59108   قيدت فى   05-06-2017 برقم 

ايداع    6022 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

179 - محمد كمال سعيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61901   قيدت فى   15-10-2017 برقم 

ايداع    11192 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

180 - الطاهر محمد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63161   قيدت فى   29-11-2017 برقم 

ايداع    13470 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

181 - محمد قناوي جاد الكريم قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64060   قيدت فى   03-01-2018 برقم 

ايداع    156 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

182 - شريف عبدالمنعم ربيعى متلقح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64161   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    356 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

183 - رشا عبدالوهاب عبدالغنى الزمرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64250   قيدت فى   2018-01-14 

برقم ايداع    533 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13
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184 - وليد عبدالمنجى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65193   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

2299 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

185 - مختار محمد محمد الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6989   قيدت فى   26-12-2007 برقم ايداع    

7492 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

186 - ماجد سليمان نجيب ابيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7340   قيدت فى   08-01-2008 برقم ايداع    

237 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

187 - تمام لتجارة وتوزيع اجهزة كهربائية بالعمولة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7540   قيدت فى   

15-01-2008 برقم ايداع    455 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-14

188 - شابون للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8343   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    1346 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

189 - عياد غيط ميخائيل عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8649   قيدت فى   13-02-2008 برقم ايداع    

1686 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

190 - صيدليه د محمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8688   قيدت فى   14-02-2008 برقم ايداع    

1730 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

191 - احمد صلح الملقب بعوني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9144   قيدت فى   26-02-2008 برقم 

ايداع    2257 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

192 - مصطفى يوسف محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17847   قيدت فى   2008-12-01 

برقم ايداع    12567 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

193 - محمد مرزوق محمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17992   قيدت فى   04-12-2008 برقم 

ايداع    12742 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-03

194 - على رمضان محمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22033   قيدت فى   2012-12-12 

برقم ايداع    1816 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

195 - سهير عبد العظيم طه الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22950   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    

526 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

196 - حاتم لتجارة المواد الغذائية المجمدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23111   قيدت فى   2013-01-21 

برقم ايداع    749 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

197 - حسام عدلي عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44543   قيدت فى   08-10-2015 برقم 

ايداع    9660 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

198 - هيثم ثابت صديق امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46959   قيدت فى   14-01-2016 برقم ايداع    

468 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

199 - وائل سيد محمود مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48045   قيدت فى   23-02-2016 برقم ايداع    

2134 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

200 - مقله حمد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54676   قيدت فى   30-11-2016 برقم ايداع    12664 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

201 - حماده محمود صبري اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63218   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    13583 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

202 - موسى منصور موسى عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64080   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

203 - مينا كامل فوزى كريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65608   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

3039 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26
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204 - سمير محمد احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1186   قيدت فى   13-06-2007 برقم ايداع    

1204 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

205 - سمير محمد احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1186   قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    

1442 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

206 - سلمه لتجارة وتوزيع المواد الغذائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1186   قيدت فى   2014-06-17 

برقم ايداع    6080 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

207 - عزام للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2844   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    2949 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

208 - سيد عبد المالك محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6320   قيدت فى   02-12-2007 برقم ايداع    

6732 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

209 - عمرو محمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6777   قيدت فى   15-12-2007 برقم ايداع    

7249 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-14

210 - احمد ماهر رفعت ذكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6822   قيدت فى   25-06-2012 برقم ايداع    

654 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

211 - احمد ماهر رفعت زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6822   قيدت فى   16-12-2007 برقم ايداع    

7303 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

212 - ناصر سعد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6975   قيدت فى   26-12-2007 برقم ايداع    

7478 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

213 - امجد بولس بشرى بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7475   قيدت فى   14-01-2008 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

214 - مصطفى سيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7578   قيدت فى   16-01-2008 برقم ايداع    

496 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

215 - اسامة حامد عبد الرحمن عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7592   قيدت فى   2008-01-16 

برقم ايداع    510 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

216 - سامى حسن محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7832   قيدت فى   23-01-2008 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

217 - عبد الحكيم مهدى على ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8236   قيدت فى   03-02-2008 برقم 

ايداع    1226 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

218 - حسن احمد حسن عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8294   قيدت فى   15-12-2010 برقم ايداع    

1276 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

219 - حسن احمد حسن عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8294   قيدت فى   04-02-2008 برقم ايداع    

1290 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

220 - محمد جمال سعيد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8510   قيدت فى   10-02-2008 برقم ايداع    

1535 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

221 - محمد جمال سعيد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8510   قيدت فى   17-02-2009 برقم ايداع    

1743 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16

222 - محمد عبد الرحمن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9445   قيدت فى   05-03-2008 برقم 

ايداع    2591 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

223 - مصطفى جمال السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9775   قيدت فى   12-03-2008 برقم ايداع    

2962 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

224 - على حسين على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14767   قيدت فى   06-08-2008 برقم ايداع    

8802 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-05
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225 - مكيه للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22236   قيدت فى   19-12-2012 برقم ايداع    2083 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

226 - محمد محمد حسن محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22514   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    2454 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

227 - امال عبد ا امين عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22590   قيدت فى   02-01-2013 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

228 - وليد جمال صبح عبد الحفيظ خلف الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22693   قيدت فى   

06-01-2013 برقم ايداع    179 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-05

229 - ماجد سمير عبدا بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23001   قيدت فى   17-01-2013 برقم ايداع    

588 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

230 - احمد اسماعيل ابو اليزيد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27551   قيدت فى   20-08-2013 برقم 

ايداع    6730 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-19

231 - اصبح  احمد محي الدين نجار رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30441   قيدت فى   2014-01-28 

برقم ايداع    864 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-27

232 - هانى جبالى عبد الكريم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30652   قيدت فى   04-02-2014 برقم 

ايداع    1173 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

233 - كمال خلف احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32006   قيدت فى   03-04-2014 برقم 

ايداع    3387 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-02

234 - مصطفى عامر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36684   قيدت فى   04-11-2014 برقم ايداع    

10995 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

235 - نادية عبد الهادي احمد الجوهري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37488   قيدت فى   02-12-2014 برقم 

ايداع    12168 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

236 - اصبح  شافعي للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48497   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

2804 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

237 - محمد احمد شادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51249   قيدت فى   26-06-2016 برقم ايداع    

7178 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

238 - محمود ابراهيم عبد العاطى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52874   قيدت فى   19-09-2016 برقم 

ايداع    9776 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

239 - محمود عثمان تمام عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53104   قيدت فى   28-09-2016 برقم ايداع    

10147 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

240 - جرجس حمدي نبيل حشمت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53742   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    11173 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

241 - شيماء محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54597   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

12537 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

242 - احمد فتحي عبد السلم شافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57214   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    2951 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

243 - عمرو زكريا محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58444   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

4913 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

244 - احمد محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59075   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

6003 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04
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245 - طه رشدي ابو الغيط علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60008   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    

7552 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

246 - احمد احمد محمد محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60980   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

9534 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

247 - جمال حكيم غبر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61233   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    

10008 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

248 - نصر دانيال اسكاروس قوسة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61413   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    10304 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

249 - شريف عبد الحكيم سيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61673   قيدت فى   03-10-2017 برقم 

ايداع    10760 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

250 - ايمن رمضان احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62416   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    12139 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

251 - ماهر كامل غبر عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63532   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

14200 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

252 - نهى عبدالسلم عبدالفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64374   قيدت فى   17-01-2018 برقم 

ايداع    802 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

253 - عزه جرجس زكي داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64459   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

986 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

254 - احمد يحيى فتحى مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64624   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

1266 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

255 - ايمن عبد الرحيم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64806   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    1603 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

256 - حسنى صابر يوسف طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64973   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

1902 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

257 - طارق رمضان امين احمد القريطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65099   قيدت فى   2018-02-13 

برقم ايداع    2128 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

258 - حسن محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65549   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    

2943 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

259 - مصطفى محمد فهيم عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65919   قيدت فى   07-03-2018 برقم 

ايداع    3630 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

260 - احمد عبد المنعم توفيق حسن زوبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66067   قيدت فى   2018-03-13 

برقم ايداع    3918 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

261 - سعاد حسنى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2303   قيدت فى   18-07-2007 برقم ايداع    

2392 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

262 - عبد الباسط حسن عبد الباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2659   قيدت فى   31-07-2007 برقم ايداع    

2775 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

263 - محمد على محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6311   قيدت فى   01-12-2007 برقم ايداع    

7622 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-30

264 - سمير محمد عبد السميع التركاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7013   قيدت فى   27-12-2007 برقم 

ايداع    7519 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

265 - محمد فهمى محمد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7278   قيدت فى   05-01-2008 برقم ايداع    

167 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-04
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266 - علء فاروق عبد الله عزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7543   قيدت فى   15-01-2008 برقم ايداع    

459 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

267 - تامر سلمه السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7703   قيدت فى   20-01-2008 برقم ايداع    

637 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

268 - رافت سيد عبد الحميد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8202   قيدت فى   02-02-2008 برقم ايداع    

1191 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-01

269 - ايهاب مرعي عبد الصبور عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8644   قيدت فى   2008-02-13 

برقم ايداع    1681 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

270 - اصبح  محمد حسن محمد محمد مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22973   قيدت فى   2013-01-16 

برقم ايداع    555 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

271 - محمد عاصف عبد الحميد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23064   قيدت فى   20-01-2013 برقم 

ايداع    678 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

272 - ابو الحسن علي محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23861   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    1777 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

273 - رشا السيد فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24423   قيدت فى   13-03-2013 برقم ايداع    

2569 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

274 - حنان شفيق عبد الرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25344   قيدت فى   16-04-2013 برقم 

ايداع    3866 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

275 - شعبان بشير عبد الحميد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30853   قيدت فى   12-02-2014 برقم 

ايداع    1491 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-11

276 - سعاد محمود حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31121   قيدت فى   27-02-2014 برقم ايداع    

1973 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-26

277 - ناديه عاشور حسن حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33557   قيدت فى   11-06-2014 برقم ايداع    

5819 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-10

278 - محمد عبد العال فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41427   قيدت فى   13-05-2015 برقم ايداع    

4939 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

279 - اصبح  سماح نظمى سيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42081   قيدت فى   09-06-2015 برقم 

ايداع    5948 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

280 - عبدا رمضان بركات عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44025   قيدت فى   2015-09-13 

برقم ايداع    8896 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

281 - امال عياد تادرس عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48901   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

3482 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

282 - محمد علي عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54114   قيدت فى   10-11-2016 برقم 

ايداع    11785 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

283 - وليد محمد ربيع خلف عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56566   قيدت فى   20-02-2017 برقم 

ايداع    1905 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

284 - حسين علي احمد القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56753   قيدت فى   27-02-2017 برقم ايداع    

2209 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

285 - محمد غريب محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58016   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

4228 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

286 - عبد الظاهر محمد عبد الظاهر عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59372   قيدت فى   2017-06-18 

برقم ايداع    6462 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17
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287 - شعبان سعيد حافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61739   قيدت فى   08-10-2017 برقم ايداع    

10899 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

288 - محمد عبدالعليم سكران عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61859   قيدت فى   2017-10-12 

برقم ايداع    11119 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

289 - ادوار فوزي اسحق تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63839   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

14780 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

290 - اميرة نصر زكي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64406   قيدت فى   18-01-2018 برقم ايداع    

876 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

291 - احمد محمود سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64820   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

292 - تريزة ندهى شنوده مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65071   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    

2076 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

293 - سيد جابر علي رويعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65290   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

2504 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

294 - محمد محمود ابو سريع عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65421   قيدت فى   2018-02-22 

برقم ايداع    2740 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

295 - محمد ماهر علي اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91024   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    18411 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

296 - عبد ا عضنفر غضنفر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4159   قيدت فى   16-09-2007 برقم 

ايداع    4380 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

297 - عصام يونس محمد محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5038   قيدت فى   24-10-2007 برقم 

ايداع    5354 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

298 - فتحي احمد فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5653   قيدت فى   12-11-2007 برقم ايداع    

6007 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

299 - عبد الحميد عبد الحى محمود بطيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6669   قيدت فى   12-12-2007 برقم 

ايداع    7089 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

300 - رافت السيد عبد العزيز عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7740   قيدت فى   21-01-2008 برقم 

ايداع    680 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

301 - ابوالعل للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7965   قيدت فى   27-01-2008 برقم ايداع    932 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

302 - محمد سعيد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8262   قيدت فى   04-02-2008 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

303 - صيدلية د  محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8616   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

1449 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

304 - سيد علي عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8974   قيدت فى   21-02-2008 برقم ايداع    

2061 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

305 - محمد سيد رمضان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14932   قيدت فى   13-08-2008 برقم ايداع    

8998 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-12

306 - شريف احمد حماد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16151   قيدت فى   29-09-2008 برقم ايداع    

10492 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-09-28
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307 - عمرو محمد عبد الوهاب عبد المنصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18258   قيدت فى   

23-12-2008 برقم ايداع    13065 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-22

308 - طاهر عبده محمد جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19907   قيدت فى   19-02-2009 برقم ايداع    

1823 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18

309 - حماده محمد امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22071   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

1858 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

310 - معتز للديكور والتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22238   قيدت فى   2012-12-19 

برقم ايداع    2087 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

311 - عماد خيرى خلف ا خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22442   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

2358 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

312 - اصبح/محمد كمال عبد العزيز منطاش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22478   قيدت فى   2012-12-27 

برقم ايداع    2398 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

313 - محمد رمضان بكري محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23518   قيدت فى   2013-02-10 

برقم ايداع    1305 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

314 - مجدى ابو الفضل حسن المزارقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23836   قيدت فى   19-02-2013 برقم 

ايداع    1738 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

315 - احمد صلح كمال حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23919   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

1861 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

316 - محمد كامل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38628   قيدت فى   21-01-2015 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

317 - ياسر عبد النعيم محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49728   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

4815 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

318 - شريف احمد حماد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63941   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

14980 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

319 - محمد حسنين محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64192   قيدت فى   10-01-2018 برقم ايداع    

410 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

320 - رامى محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64205   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

446 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

321 - تامر ابراهيم موسي مشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64277   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

581 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

322 - السيد عبدالنبى دبركى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65144   قيدت فى   14-02-2018 برقم 

ايداع    2209 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

323 - احمد محمد محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66220   قيدت فى   19-03-2018 برقم ايداع    

4233 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

324 - عماد عبد العاطى عبد ا الشريبنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113160   قيدت فى   2011-12-25 

برقم ايداع    21761 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

325 - هشام محمود العفيفى المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5206   قيدت فى   30-10-2007 برقم ايداع    

5536 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

326 - محمد احمد شوقى رمضان السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5340   قيدت فى   03-11-2007 برقم 

ايداع    5682 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02
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327 - محمد السيد محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6630   قيدت فى   11-12-2007 برقم ايداع    

7047 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

328 - زكريا عبد الرحمن محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7698   قيدت فى   19-01-2008 برقم 

ايداع    628 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

329 - زكريا عبد الرحمن محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7698   قيدت فى   19-01-2008 برقم 

ايداع    629 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-18

330 - محمد نجيب ابراهيم عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8521   قيدت فى   11-02-2008 برقم ايداع    

1548 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

331 - بدر الدين فهيم علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8694   قيدت فى   14-02-2008 برقم ايداع    

1736 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

332 - الصايم سلمه عبد الحميد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16988   قيدت فى   04-11-2008 برقم 

ايداع    11520 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-03

333 - عبد التواب صلح الدين ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22878   قيدت فى   14-01-2013 برقم 

ايداع    429 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

334 - وليد عبد المعبود على عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23183   قيدت فى   23-01-2013 برقم 

ايداع    853 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

335 - احمد ماهر قاسم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23412   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    

1148 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

336 - محمد نجيب محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25195   قيدت فى   11-04-2013 برقم 

ايداع    3673 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-10

337 - احمد خلف ا عز العرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34494   قيدت فى   22-07-2014 برقم ايداع    

7657 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-21

338 - الواحي للمقاولت العموميه و المتكامله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34504   قيدت فى   2014-07-24 

برقم ايداع    7673 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-23

339 - بهية احمد ابراهيم محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36504   قيدت فى   29-10-2014 برقم 

ايداع    10729 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

340 - خالد عبد الباري البدراوي عبد الباري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40434   قيدت فى   2015-04-05 

برقم ايداع    3437 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-04

341 - شريف عامر عبد الفتاح عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45557   قيدت فى   22-11-2015 برقم 

ايداع    11226 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

342 - حماده سعيد عبد القوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48675   قيدت فى   23-08-2016 برقم 

ايداع    9066 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

343 - محمد محمود السيد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50559   قيدت فى   2016-05-24 

برقم ايداع    6103 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

344 - امل رجاء صالح شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51779   قيدت فى   27-07-2016 برقم ايداع    

8040 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

345 - محمد مصطفى امين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55016   قيدت فى   18-12-2016 برقم 

ايداع    13227 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

346 - عمرو كرم حامد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56037   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

1079 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

347 - خالد محمد رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58552   قيدت فى   15-05-2017 برقم ايداع    

5107 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14
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348 - سالم عبد المنعم سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58820   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

5565 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

349 - على شوقى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59452   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

9593 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

350 - عمر محمد معوض يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61466   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

10395 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

351 - عاصم محمد معوض يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61467   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    10396 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

352 - ابراهيم سالم حسين مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61589   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    

10617 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

353 - احمد جمعه عبد المعبود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61917   قيدت فى   15-10-2017 برقم 

ايداع    11223 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

354 - وليد فؤاد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62618   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

12526 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

355 - اسلم اشرف فؤاد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63574   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

14272 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

356 - محمود ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63665   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    14449 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

357 - نورا لطفي شبل حسن ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63728   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    14563 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

358 - سعد وهبه عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64097   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    

240 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

359 - علي هلل امام عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64289   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

625 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

360 - صلح عارف احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64475   قيدت فى   22-01-2018 برقم 

ايداع    1007 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

361 - رضا محمد ابراهيم رويعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65166   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

2241 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

362 - محمد اسماعيل عبدا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65234   قيدت فى   18-02-2018 برقم 

ايداع    2365 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

363 - احمد عبدالهادى سعد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65269   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

2440 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

364 - بريش للوجبات الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2901   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    

3010 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

365 - الرملوى للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4776   قيدت فى   10-10-2007 برقم ايداع    

5068 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

366 - سامح نبيه حنا بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8589   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

1621 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

367 - حسن عبد الكريم محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20243   قيدت فى   2009-03-02 

برقم ايداع    2234 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-01

368 - رندا وليم عزيز ابراهيم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23401   قيدت فى   03-02-2013 برقم 

ايداع    1138 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02
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369 - حمدى عبده عبد السلم حسن قويشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24370   قيدت فى   2013-03-12 

برقم ايداع    2496 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

370 - طه شاكر سعداوى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24528   قيدت فى   18-03-2013 برقم ايداع    

2717 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-17

371 - بهلول لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25780   قيدت فى   08-05-2013 برقم ايداع    

4497 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

372 - اسامة ماهر خليفه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26558   قيدت فى   09-06-2013 برقم ايداع    

5679 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-08

373 - عصمت عيد حسانين محمد ابو خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31667   قيدت فى   2014-03-23 

برقم ايداع    2848 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

374 - نازك احمد سعد الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37696   قيدت فى   10-12-2014 برقم ايداع    

12479 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

375 - كافيه المسلمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44917   قيدت فى   26-10-2015 برقم ايداع    10217 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

376 - ابتسام زينهم عبد السلم علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46196   قيدت فى   14-12-2015 برقم 

ايداع    13093 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

377 - احمد عبد الرحمن احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46199   قيدت فى   15-12-2015 برقم 

ايداع    13096 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

378 - محمد عماد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52314   قيدت فى   18-08-2016 برقم ايداع    

8888 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

379 - مؤسسة الصفطاوى لتوريد السيارات والموتوسيكلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53098   قيدت فى   

28-09-2016 برقم ايداع    10139 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-27

380 - عبد ا احمد عبد ا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55799   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

381 - هشام عبد اللطيف علي رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56520   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    1825 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

382 - احمد مصطفي كامل هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56644   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

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

383 - جمال جرجس جورجيوس موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61388   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    10260 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

384 - سليمان حكيم سليمان عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62848   قيدت فى   19-11-2017 برقم 

ايداع    12902 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

385 - محمود محمد كامل سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64348   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

751 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

386 - حسام حمدى محسب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64424   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

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

387 - هند جمال محمدي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64489   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

1031 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

388 - ملك مبخت يوسف بشوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65080   قيدت فى   13-02-2018 برقم ايداع    

2089 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12
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389 - محمد فراج عز الدين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65237   قيدت فى   18-02-2018 برقم 

ايداع    2368 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

390 - حسين غريب حسين عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66321   قيدت فى   21-03-2018 برقم 

ايداع    4420 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20

391 - على سليم سالم فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122415   قيدت فى   28-09-1994 برقم ايداع    

7225 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2004-09-27

392 - سيد عبده سيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    267 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

393 - الزمر للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4596   قيدت فى   02-10-2007 برقم ايداع    

4874 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

394 - حجاج حسنى حجاج على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9624   قيدت فى   09-03-2008 برقم ايداع    

2797 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-08

395 - السيد احمد محمود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13189   قيدت فى   16-06-2008 برقم ايداع    

6908 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

396 - احمد على عبد الحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21635   قيدت فى   16-04-2009 برقم 

ايداع    4078 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

397 - مينا سمير سعيد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22191   قيدت فى   18-12-2012 برقم ايداع    

2011 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

398 - سيد عبده سيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22717   قيدت فى   06-01-2013 برقم ايداع    

219 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

399 - شريف محمد حسنين سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22932   قيدت فى   15-01-2013 برقم 

ايداع    500 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

400 - اسلم عبد التواب محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23319   قيدت فى   29-01-2013 برقم 

ايداع    1014 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

401 - محمد ابراهيم عمر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23710   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

1571 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

402 - عمر رجب عبد العزيز ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24006   قيدت فى   26-02-2013 برقم 

ايداع    1972 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

403 - نبيل مجدي طه محمد خزيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24082   قيدت فى   28-02-2013 برقم ايداع    

2086 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

404 - عماد عبده كامل جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24225   قيدت فى   06-03-2013 برقم ايداع    

2306 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

405 - محمد الصغير محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28765   قيدت فى   20-11-2013 برقم ايداع    

8893 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-19

406 - احمد حسنى ابراهيم محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31226   قيدت فى   04-03-2014 برقم 

ايداع    2146 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03

407 - ياسر عبد الموجود سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47604   قيدت فى   08-02-2016 برقم 

ايداع    1431 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

408 - كريم عبد الجواد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51353   قيدت فى   2016-06-29 

برقم ايداع    7344 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

409 - محمد جلل عمر عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52490   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    

9162 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24
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410 - امجد سناده سند جندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60916   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

9393 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

411 - محمد مصطفى ابوالعل على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60924   قيدت فى   2017-08-27 

برقم ايداع    9403 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

412 - ايهاب جمال الدين محمدي فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61230   قيدت فى   2017-09-14 

برقم ايداع    10003 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

413 - محمود نصر عطيه محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61754   قيدت فى   2017-10-09 

برقم ايداع    10920 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

414 - السعيد عبدالعزيز احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62422   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    12148 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

415 - سيد احمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63135   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

13397 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

416 - سالم حمد خليل جاسر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63258   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

13653 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

417 - وليد خليفه بدروس سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63757   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

14614 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

418 - ساميه محمد عبد الجواد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63770   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    14635 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

419 - رأفت السيد محمد عبدالموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64772   قيدت فى   01-02-2018 برقم 

ايداع    1536 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

420 - محمد احمد ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65252   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

2403 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

421 - امين احمد مصباح عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66030   قيدت فى   12-03-2018 برقم ايداع    

3848 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

422 - الشاذلي شوقي مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2500   قيدت فى   25-07-2007 برقم 

ايداع    2608 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

423 - علم لستيراد الكاوتش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6729   قيدت فى   13-12-2007 برقم ايداع    

7157 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

424 - مكرم داوود بشاي فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7017   قيدت فى   27-12-2007 برقم ايداع    

7523 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

425 - سعيد امام على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8264   قيدت فى   19-07-2012 برقم ايداع    776 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

426 - سعيد امام على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8264   قيدت فى   04-02-2008 برقم ايداع    

1257 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

427 - محمد بدر على تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8586   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

1618 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

428 - احمد طه احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22979   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    

561 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

429 - طاهر محمد مرزوق علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24439   قيدت فى   14-03-2013 برقم ايداع    

2593 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

430 - محمد طارق خميس عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33662   قيدت فى   16-06-2014 برقم ايداع    

5982 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-15
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431 - محمد محمود ابو زيد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36671   قيدت فى   04-11-2014 برقم 

ايداع    10976 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

432 - طارق سعد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45799   قيدت فى   30-11-2015 برقم ايداع    

11603 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

433 - اسامة عبد الرحمن فؤاد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55744   قيدت فى   16-01-2017 برقم 

ايداع    591 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

434 - عبدا رشاد عبد العزيز على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61606   قيدت فى   01-10-2017 برقم 

ايداع    10644 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

435 - هبه عادل زكى فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64135   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

312 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

436 - طارق سعد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64833   قيدت فى   05-02-2018 برقم ايداع    

1660 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

437 - احمد صبرى عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65329   قيدت فى   21-02-2018 برقم 

ايداع    2574 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

438 - محمد عبد الباسط محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65948   قيدت فى   2018-03-08 

برقم ايداع    3695 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

439 - محمد محمود محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122588   قيدت فى   23-01-2013 برقم 

ايداع    945 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

440 - صيدلية ابراهيم السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1513   قيدت فى   23-06-2007 برقم 

ايداع    1526 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-22

441 - مصطفى محمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7136   قيدت فى   01-01-2008 برقم 

ايداع    7 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

442 - عبد ا ابراهيم عبد ا شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7354   قيدت فى   08-01-2008 برقم 

ايداع    255 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

443 - عبير عبد الفتاح زكى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8326   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

1328 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

444 - فكرى نصيف اسحق عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8830   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    1902 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

445 - محمد محمود حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8846   قيدت فى   19-02-2008 برقم ايداع    

1919 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

446 - رمضان عبد الحميد عبد المنعم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22718   قيدت فى   2013-01-06 

برقم ايداع    220 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

447 - عبد الباسط احمد حسن شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23207   قيدت فى   27-01-2013 برقم 

ايداع    875 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

448 - اشرف حامد مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24656   قيدت فى   21-03-2013 برقم ايداع    

2910 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20

449 - عادل عبد الفتاح شاكر عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24752   قيدت فى   26-03-2013 برقم 

ايداع    3050 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

450 - امل السيد محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36291   قيدت فى   19-10-2014 برقم ايداع    

10385 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

451 - محمد حسين محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42581   قيدت فى   02-07-2015 برقم 

ايداع    6702 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-01
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452 - خالد مصطفى علي عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54490   قيدت فى   23-11-2016 برقم 

ايداع    12370 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

453 - سمر عبد الحليم عصمان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59903   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    7392 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

454 - وسام علء الدين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60315   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

8133 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

455 - نادر ادوار توفيق جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60424   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

8334 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

456 - نورهان سيد نصرالدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62428   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    12157 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

457 - محمود حسين ابو سريع عبد الرحيم الفزاني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62434   قيدت فى   

02-11-2017 برقم ايداع    12166 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-01

458 - محمود عاطف سالم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63308   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

13742 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

459 - رمضان عبد العال عبد المنعم مغراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63366   قيدت فى   2017-12-10 

برقم ايداع    13862 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

460 - سامح لويس صادق حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63565   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

14255 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

461 - احمد صبحى عبد الرازق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63763   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    14623 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

462 - محمد معوض شعبان معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64168   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    368 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

463 - وليد وحيد ابو ضيف جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64999   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

1949 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

464 - ميلد فوزى فايز بسله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65225   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

2346 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

465 - سيد عمران ربيعي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8750   قيدت فى   16-02-2008 برقم ايداع    

1804 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-15

466 - محمد محمود محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8877   قيدت فى   19-02-2008 برقم ايداع    

1952 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

467 - مهنى اتوسيرفيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23322   قيدت فى   29-01-2013 برقم ايداع    

1018 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

468 - نهي عثمان عويس القرني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23724   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

1591 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

469 - محمد عبد النبى عبد الشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24216   قيدت فى   06-03-2013 برقم ايداع    

2291 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

470 - احمد علي مرسي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24631   قيدت فى   20-03-2013 برقم ايداع    

2865 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-19

471 - دعاء محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25658   قيدت فى   30-04-2013 برقم ايداع    

4325 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29
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472 - احمد محمد عبد العاطى محمد عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32890   قيدت فى   

14-05-2014 برقم ايداع    4789 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-13

473 - اسلم اسامه عبد العاطي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40057   قيدت فى   19-03-2015 برقم 

ايداع    2831 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-18

474 - حسن ضيف عبد الستار عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46192   قيدت فى   14-12-2015 برقم 

ايداع    13089 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

475 - رامي محب نبيه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48683   قيدت فى   16-03-2016 برقم ايداع    

3124 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

476 - محمد مجدى محمد محمود خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53750   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    11188 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

477 - هاني محمد علي احمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56621   قيدت فى   21-02-2017 برقم 

ايداع    1985 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

478 - مقاولت جبيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56884   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    2410 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

479 - محمد صابر محمود عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56998   قيدت فى   09-03-2017 برقم 

ايداع    2598 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

480 - افرايم ادور نصحى رمزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58406   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

4835 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

481 - محمود احمد غازى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64354   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

763 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

482 - صلح الدين شريف مصطفى عدلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65120   قيدت فى   2018-02-14 

برقم ايداع    2169 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

483 - فاطمه رضوان على عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65175   قيدت فى   15-02-2018 برقم 

ايداع    2267 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

484 - ماجد فايق بسله خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65224   قيدت فى   18-02-2018 برقم ايداع    

2345 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

485 - جيهان يوسف صموئيل عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65834   قيدت فى   05-03-2018 برقم 

ايداع    3448 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

486 - العطفي لتجاره و توريدات الدوات الصحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65895   قيدت فى   

07-03-2018 برقم ايداع    3576 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-06

487 - حسين رافت سيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66035   قيدت فى   12-03-2018 برقم 

ايداع    3856 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

488 - اشرف عبد العال حسن عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6282   قيدت فى   29-11-2007 برقم 

ايداع    6692 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

489 - جميل فؤاد محارب قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8813   قيدت فى   18-02-2008 برقم ايداع    

1881 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

490 - بخيت ميلد عطية بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8933   قيدت فى   20-02-2008 برقم ايداع    

2016 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

491 - صفاء محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16578   قيدت فى   21-10-2008 برقم ايداع    

11029 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20
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492 - عصام محمد كامل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19412   قيدت فى   18-08-2011 برقم ايداع    

719 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

493 - محمد فاضل عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21159   قيدت فى   02-04-2009 برقم ايداع    

3397 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

494 - وديع نعيم حبش عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23650   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    

1488 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

495 - عزت عايد عبد الستار فزع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28331   قيدت فى   17-05-2015 برقم ايداع    

5051 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

496 - عزت عايد عبد الستار فزع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28331   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

8226 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

497 - احمد ثابت احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42637   قيدت فى   06-07-2015 برقم ايداع    

6791 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

498 - اشرف ماهر احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44930   قيدت فى   26-10-2015 برقم ايداع    

10235 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

499 - محمود فتحى محمد على قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46037   قيدت فى   08-12-2015 برقم 

ايداع    11939 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

500 - حمدى محمد مصرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49395   قيدت فى   12-04-2016 برقم ايداع    

4284 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

501 - ميلد مرقص ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49580   قيدت فى   19-04-2016 برقم 

ايداع    4595 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

502 - محمود احمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59089   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

5968 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

503 - ابراهيم خليل ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60377   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

8244 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

504 - بمبه عيد كمال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60521   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

8518 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

505 - رامز لبان عجايبى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61337   قيدت فى   19-09-2017 برقم ايداع    

10177 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

506 - احمد لطفى عبدالحفيظ ربيعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62980   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    13131 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

507 - محمد السيد حامد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65393   قيدت فى   22-02-2018 برقم ايداع    

2688 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

508 - ايمن سيد سند عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66327   قيدت فى   21-03-2018 برقم ايداع    

4432 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20
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تجديد شركات

1 - احمد حسين محمود و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49104  قيدت فى  30-03-2016 برقم ايداع   

3813 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص

2 - اصبح / محمد فاروق عبدالعظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   47374  قيدت فى  2016-02-01 

برقم ايداع   1091 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  

12:00:00ص

3 - احمد محمد ناجى احمد الوصيف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22319  قيدت فى  2012-12-23 

برقم ايداع   2188 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  

12:00:00ص

4 - اشرف الجابرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63895  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   

14892 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

5 - شركه معمار للمقاولت العموميه مصعب بن عميره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   121908  قيدت فى  

25-09-1982 برقم ايداع   7579 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2027  12:00:00ص

6 - محمد سمير حداد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32705  قيدت فى  06-05-2014 برقم ايداع   

4487 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2024  12:00:00ص

7 - جرجس وابانوب شحاته وشريكهم لصناعه النسيج وتجاره الملبس   شركة سبق قيدها برقم :   64630  

قيدت فى  28-01-2018 برقم ايداع   1274 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/01/2028  12:00:00ص

8 - أصبح  هيبة احمد احمد بازيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8036  قيدت فى  28-01-2008 برقم 

ايداع   1009 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  

12:00:00ص

9 - بروفيشنال جروب   شركة سبق قيدها برقم :   8036  قيدت فى  21-04-2008 برقم ايداع   4580 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

10 - حسين عبد العزيز محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8036  قيدت فى  06-07-2009 برقم ايداع   

4624 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  12:00:00ص

11 - احمد فاوي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   59327  قيدت فى  14-06-2017 برقم ايداع   6379 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

12 - محمد عبد المنعم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   23559  قيدت فى  10-02-2013 برقم ايداع   

1372 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  12:00:00ص

13 - عادل حسن ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61092  قيدت فى  07-09-2017 برقم ايداع   

9735 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2027  12:00:00ص

14 - اصبح / موسى محمد محمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   24237  قيدت فى  06-03-2013 برقم 

ايداع   2322 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2028  

12:00:00ص

15 - محمد حسين علي طه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64903  قيدت فى  06-02-2018 برقم ايداع   

1773 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

16 - احمد مصطفى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   23343  قيدت فى  30-01-2013 برقم ايداع   

1051 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص
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17 - احمد عبد القادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1703  قيدت فى  28-06-2007 برقم ايداع   1747 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

18 - حسن المهدي واحمد عبد الحافظ   شركة سبق قيدها برقم :   58842  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

5608 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

19 - حازم حسن توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   65136  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   

2199 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

20 - محمد يوسف يونس و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   65231  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   

2355 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

21 - محمد عبد الصادق و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64969  قيدت فى  08-02-2018 برقم ايداع   

1893 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  12:00:00ص

22 - محمد محسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   65411  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   2719 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

23 - رائد صلح احمد محمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21854  قيدت فى  05-12-2012 برقم 

ايداع   1580 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

24 - ميشيل سمير مرجان و شريكه مدحت سمير مرجان   شركة سبق قيدها برقم :   23302  قيدت فى  

29-01-2013 برقم ايداع   994 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

25 - ولء حسام عبد الحميد محمد عبد الوهاب وشريكها عصام عبدا عبد المقصود حبيب   شركة سبق قيدها 

برقم :   53621  قيدت فى  20-10-2016 برقم ايداع   10968 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/10/2026  12:00:00ص

26 - عصام الدين على وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   64597  قيدت فى  28-01-2018 برقم ايداع   

1211 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  12:00:00ص

27 - خالد عبد العال احمد عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1806  قيدت فى  02-07-2007 برقم 

ايداع   1853 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2027  

12:00:00ص

28 - عبد المنعم محمود سالم عطيه وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   22336  قيدت فى  24-12-2012 برقم 

ايداع   2219 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

29 - ياسر عز الدين محمد حسنين الفقي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59577  قيدت فى  2017-07-03 

برقم ايداع   6812 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

30 - محي الدين ابو الحمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61532  قيدت فى  27-09-2017 برقم ايداع   

10521 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  12:00:00ص

31 - تعديل اسم الشركة ليصبح  محمد حسين فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62223  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   11768 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

32 - السيد عبد المنعم عبد السميع محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64997  قيدت فى  2018-02-11 

برقم ايداع   1946 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  

12:00:00ص
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33 - المعتز بال محمد بهائى عبد المجيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   22817  قيدت فى  

10-01-2013 برقم ايداع   349 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2028  12:00:00ص

34 - شركة السكندرية للهندسه والزراعه )إياد(   شركة سبق قيدها برقم :   28438  قيدت فى  2013-11-10 

برقم ايداع   8381 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2023  

12:00:00ص

35 - شركة ايمن وشريكته الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   28438  قيدت فى  10-11-2013 برقم ايداع   

8381 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2023  12:00:00ص

36 - عبد ا احمد عبد ا و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56665  قيدت فى  23-02-2017 برقم ايداع   

2067 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

37 - المجد لنتاج الطوب الطفلى عمرو حامد ابو المجد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2445  قيدت فى  

24-07-2007 برقم ايداع   2544 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2027  12:00:00ص

38 - اصبح  طاهر اسماعيل طاهر و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   23351  قيدت فى  2013-01-30 

برقم ايداع   1061 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  

12:00:00ص

39 - طلعت شفيق وشريكه وليد طلعت   شركة سبق قيدها برقم :   64631  قيدت فى  28-01-2018 برقم 

ايداع   1275 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  

12:00:00ص

40 - محمد حسن عبد الحميد عبد الحي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65755  قيدت فى  2018-03-04 

برقم ايداع   3286 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  

12:00:00ص

41 - محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61353  قيدت فى  19-09-2017 برقم ايداع   10204 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

42 - اصبح/احمد خالد ابوبكر ومحمد خالد ابوبكر و شركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   9065  قيدت فى  

24-02-2008 برقم ايداع   2165 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2028  12:00:00ص

43 - محموداحمد عبدالعظيم فرج على ابوزايد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   64621  قيدت فى  

28-01-2018 برقم ايداع   1262 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص

44 - الطاهر محمد عبد القادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30354  قيدت فى  23-01-2014 برقم 

ايداع   740 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2024  12:00:00

ص
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