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قيود أفراد

1 - هانى محمد عبدالتواب محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 8996 

ورقم قيد 31436    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش سيارات جديد وتصليح, بجهة محافظة القاهرة بلوك 1 محل 

رقم 4 المساكن الشعبية القللى ش شنن قسم بولق ابو العل

2 - كوافير رامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 8997 ورقم قيد 

31437    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة القاهرة 24ش عبد الخالق الشريف من ش الفريد -

عزبه النخل

3 - هند عبد الفتاح سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 8998 

ورقم قيد 31438    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد وتصنيع انتريهات, بجهة محافظة القاهرة 28 ش الزعفرانه 

سنقر

4 - محمد خلف محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9003 

ورقم قيد 31439    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 13 ش نبيل الوقاد - عمارات المروه

5 - باسم عهدى ايوب عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9004 

ورقم قيد 31440    محل رئيسى  عن تصدير والستيراد ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 

( توكيلت تجارية وتوريد المولدات الكهربائية ومعدات المناولة وتوريد الوناش الشوكه والمحركات البحرية وقطع 

الغيار ومستلزماتها وصيانتها, بجهة محافظة القاهرة وحده 201 38حى الملتقى العربى -شيراتون المطار- الطابق 

الثاني - مكتب 107

6 - ايمان شوقى احمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9006 

ورقم قيد 31441    محل رئيسى  عن التوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن والعمالة (و 

التركيبات الكهربائيه و المقاولت, بجهة محافظة القاهرة شارع 10 من شارع 27 - النزهه الجديدة 2 - محل رقم 

3

7 - احمد جمال جلل قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9007 ورقم 

قيد 31442    محل رئيسى  عن تجارة و توريد السيور و مستلزمات المحاجر, بجهة محافظة القاهرة 56/58 ش 

السبتيه الدور الول محل رقم 22

8 - منه ا محمد نجيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9013 ورقم قيد 

31443    محل رئيسى  عن تصنيع وتوزيع مستحضرات التجميل دون الدويه, بجهة محافظة القاهرة 67مساكن 

الشرطه عمارات الفتح -

9 - حسام الدين حسين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9015 

ورقم قيد 31444    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة القاهرة 41ش موسي الكاظم -الحى السابع  محل 

بالرضى

10 - محمد فريد عزب على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9016 ورقم 

قيد 31445    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الجهزة الطيبه وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته والدعاية والعلن والعمالة, بجهة محافظة القاهرة 13ش الغندور سوق السلح

11 - فهمى محمد كامل السيد عطعوط تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

9019 ورقم قيد 31447    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 10ش بطرس غالى -روكسى - محل

12 - كيرلس سمير ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9022 ورقم 

قيد 31448    محل رئيسى  عن مطعم لتقديم الماكولت )سندوتشات (, بجهة محافظة القاهرة ش الدكتور طه 

حسين -محل رقم 30بالدور الرضى الزمالك
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13 - مرسا ناثان عبده حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9023 ورقم 

قيد 31449    محل رئيسى  عن محل بيع بواريك شعر, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 10 حسن 

افلطون مشروع امتداد رابعة بالسكان الخاص بجهاز المشروعات

14 - احمد ماهر سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9024 

ورقم قيد 31450    محل رئيسى  عن تجارة و توريدات اجهزة طبية, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع الكوه - ش 

الجيش - غرفة من شقة رقم 10

15 - شرف حلمى الديب سنجاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9027 

ورقم قيد 31451    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة القاهرة بلوك 6مدخل 2 النشاءات-المقطم شقه 

رقم 28

16 - محمد احمد محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9028 

ورقم قيد 31452    محل رئيسى  عن تجارة وتغير الزيوت السيارات واكسسوارات وقطع غيار السيارات جمله, 

بجهة محافظة القاهرة 6 ش عبد ا رفاعي محل

17 - طارق احمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9030 

ورقم قيد 31453    محل رئيسى  عن التصدير والستيراد فيماعدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19, 

بجهة محافظة القاهرة شارع ترعة الجندي تقسيم الجهاز المركزي - شقة رقم 1

18 - محمد احمد عبد العزيز ابو النصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

9033 ورقم قيد 31454    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات و الفاكس, بجهة محافظة القاهرة 

403 مساكن اطلس -الحي العاشر

19 - محمد عفت عبدالهادي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

9034 ورقم قيد 31455    محل رئيسى  عن دعايه و اعلن و توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

وتوريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة بموجب موافقة امنية رقم 5589 في 14 / 10 / 2022, بجهة محافظة القاهرة جردينيا هايتس التجمع 

الخامس - شقة

20 - السيد عبده مجاهد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9035 

ورقم قيد 31456    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و 

العلن (والتوكيلت التجارية وتصدير واستيراد الجهزه الطبيه, بجهة محافظة القاهرة 421شارع رمسيس الدور 

1 شقه رقم 1

21 - كريم عبدالستار محمد عويضه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

9036 ورقم قيد 31457    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية واتلعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 144ش جسر السويس

22 - جورجيوس عزت بشرى عزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

9037 ورقم قيد 31458    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه 

و العلن (و تجارة المستلزمات الطبية و لوازم الصيدليات و مستلزمات الطفال فيما عدا الدوية, بجهة محافظة 

القاهرة شارع وجيه رشدى من شارع سند حكم من الخمسين- محل3

23 - عبد المنعم عبد المنعم يس محمد ابو ستيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-01 

برقم ايداع 9038 ورقم قيد 31459    محل رئيسى  عن بيع إكسسوارات الملبس )فيماعدا إكسسوارات الملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة القاهرة 47 ش الجيش بجوار محطه باب الشعريه امام كشري أبوشريف عتبة

24 - مجدى محمد محمد احمد جعيصة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

9040 ورقم قيد 31460    محل رئيسى  عن بيع موبيلت واكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة محل 

رقم 15 المركز التجارى مشروع زهرة العبور

Page 3 of 77 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

25 - نادر محمد عبد الحليم اشعت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 9044 

ورقم قيد 31461    محل رئيسى  عن تجارة معادن والنقل البرى)بضائع(والتوريدات العمومية )فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 4 عرب كفر العلو ش الشيخ محفوظ 

التبين

26 - رمضان السيد حسن صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9047 

ورقم قيد 31462    محل رئيسى  عن استثمار وتسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 118 كورنيش النيل - 

المعصره -ارض صلح حامد

27 - محمد صلح الدين سعد الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9049 ورقم قيد 31463    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 18 ش محمد مصطفى حمام

28 - مؤمن عبد الحكيم علي حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9050 ورقم قيد 31464    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 57 شارع جول 

جمال

29 - تامر محمد محمود بيومى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9051 

ورقم قيد 31465    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة 8ش احمد زيادة من المركز 

الجتماعى الشرفا -

30 - خالد البردويل تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9053 ورقم قيد 

31466    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن 

والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 من شارع 135 من مسجد الوطنية

31 - سامح صالح امام حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9055 

ورقم قيد 31467    محل رئيسى  عن عطارة ومكسرات وعلفه, بجهة محافظة القاهرة قطعه  9066عمارة 3 

البترول ش 9 المقطم

32 - حسام عادل صلح دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9056 

ورقم قيد 31468    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتوريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش 

مصطفى درويش - مكتب اداري - بالدور الرضى

33 - رشاد للمقاولت العامه والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9059 ورقم قيد 31469    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتصدير, بجهة محافظة القاهرة برج الفتج ش 

السلب جمال عبدالناصر- مكتب بالعقار رقم11

34 - محمد عمرو بدوى بدورى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9060 

ورقم قيد 31470    محل رئيسى  عن تجاره الخرده, بجهة محافظة القاهرة مدخل2 بلوك 172 - شقه 4

35 - حسين محمد الشحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9063 

ورقم قيد 31471    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الكمبيوتر ) فيما عدا خدمات النترنت ( موافقه امنيه برقم 

c16a 117 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 18 ش يوسف الجندى - الدور 3 - محل

36 - إيهاب رمضان عفيفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9064 ورقم قيد 31472    محل رئيسى  عن خلط وتعبئة وتغليف منظفات, بجهة محافظة القاهرة عقار 9 ش 

على مهلل تقسيم المل - عرب الجرعان- السلم اول

37 - راتب عبد ا راتب جبريل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9065 

ورقم قيد 31473    محل رئيسى  عن مخبر سياحي )مخبز طباقي(, بجهة محافظة القاهرة محل 3 مساكن العبد 

-1300بلوك 1 النهضة
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38 - احمد عاطف صلح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9068 

ورقم قيد 31474    محل رئيسى  عن مكافحه القوارض والحشرات والفات, بجهة محافظة القاهرة عمارة 

رقم12بلوك 7 صقر قريش -الحى العاشر- شقة رقم6 بالدور الرضى

39 - طارق يحي شحاته عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9075 ورقم قيد 31475    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة القاهرة ايجيكو 1200 بلوك 

11 م 1 شقه 4

40 - محمود عبد الرحمن محمود على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9085 ورقم قيد 31476    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات التجميل دون الدويه, بجهة محافظة القاهرة 43 

ش عباس العقاد -محل 28

41 - احمد محمد كمال على زهران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9086 ورقم قيد 31477    محل رئيسى  عن ورشة خراطه, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 90 ش مؤسسة 

الزكاه - عزبة النخل

42 - مصطفى مصطفى مصطفى المحسب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 9087 ورقم قيد 31478    محل رئيسى  عن المقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة 24ش الشهيد 

مصطفى رياض غرفه2 شقة1

43 - مصطفى صلح مصطفى كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 9088 ورقم قيد 31479    محل رئيسى  عن التصدير و الستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1ش الشيخ سليم من شارع السد عقار808- شقة

44 - عزالدين حسين عطا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9090 

ورقم قيد 31480    محل رئيسى  عن تجاره القمشه ومنسوجات, بجهة محافظة القاهرة 8 ح المالطى الحمزاوى 

الكبير

45 - كريم فتحى سيد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

9093 ورقم قيد 31481    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة شقه 

بالعقار 4 شارع 8 عزبه الهجانه

46 - حاتم نشأت على ابو الدهب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 9098 

ورقم قيد 31482    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية 

والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 58 ش محمد نوفل الساحل

47 - عبد ا عبد العال حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9106 ورقم قيد 31483    محل رئيسى  عن مكتب نقل موتى ودفن, بجهة محافظة القاهرة 15ش عبد الجليل 

عطيه

48 - وليد محمود عبدالحليم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9107 ورقم قيد 31484    محل رئيسى  عن تجارة ورق ومعادن وتوريدا عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن ( وجمع المخلفات دون اعادة تدويرها, بجهة محافظة القاهرة ملءه ش 

مجمع المدارس ركن حلوان الدور 10 شقه 40

49 - رسميه سيد طه محمود  عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9108 ورقم قيد 31485    محل رئيسى  عن كوافير  حريمى, بجهة محافظة القاهرة مساكن الجمهوريه -بلوك 

50 م1ش2

50 - عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9109 ورقم قيد 31486    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 135شارع محلت السلم - 

الميريه - محل
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51 - احمد حسن عطيه متولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9114 

ورقم قيد 31487    محل رئيسى  عن نقل وتوريد المواد البتروليه بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من 

جهاز النقل البرى و الدولى, بجهة محافظة القاهرة 15 شارع النصر ارض الشوافعه شقه

52 - احمد عبدالمنعم احمد احمد ابو شادي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9115 ورقم قيد 31488    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 شارع ثروت 

عرب السلم المعصرة - شقه بالدور الثانى بعد الرضى -

53 - صيدليه داليا ياسر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9117 ورقم قيد 

31489    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة عمارة 23-عمارات النشاءات -الهضبه الوسطى

54 - جمال محمد عبد الحسيب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9119 ورقم قيد 31490    محل رئيسى  عن تجارة نجف, بجهة محافظة القاهرة 40 ش العشماوى محل رقم 2 

الدور الرضى

55 - بيشوي عوض ا فهيم عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9126 ورقم قيد 31491    محل رئيسى  عن أعمال ديكورات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 6 شارع الخزان 

محل

56 - مى محمود شلبى كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9127 

ورقم قيد 31492    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الحلويات و المجمدات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 86 

بالشقة 1 مدخل 1 مساكن الجمهورية - الدور الرضى - محل 3

57 - صيدلية نيفين ماهر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9129 ورقم قيد 

31493    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1191 مركز التجارة العالمي - كورنيش 

النيل - الدور الرضى - محل رقم 3 -

58 - احمد صبحى عبد الحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9130 ورقم قيد 31494    محل رئيسى  عن ورشة اثاث منزلى, بجهة محافظة القاهرة 19 ش كفر الباشا - 

ارض الجيار

59 - محمد ابراهيم احمد حسين القاضى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

9131 ورقم قيد 31495    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتاجير سيارات, بجهة محافظة القاهرة 76

عمارات الفتح -الحى السابع شقه بالدور الرضى -

60 - عمرو عزيز الدين صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9132 

ورقم قيد 31496    محل رئيسى  عن مطعم  للبيتزا والمعجنات والفطاير, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 3 

عمارات مصر للتعمير -مصطفي النحاس

61 - سالم مصطفى فنجان فرحان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9133 

ورقم قيد 31497    محل رئيسى  عن ورشه اصلح سيارات, بجهة محافظة القاهرة بلوك 59 ش عمر المختار 

الميريه - محل

62 - اسحق ثروت ابراهيم اسحق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9134 

ورقم قيد 31498    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة وتجارة ملبس جاهزة عبر النترنت فيما عدا الملبس 

العسكريه واكسسوارتها بموجب موافقه امنيه رقم 217 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة سوق تجارى ميراج 

f18 مول التجمع الول الدور الول وحده رقم

63 - احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9149 

ورقم قيد 31502    محل رئيسى  عن التسويق اللكتروني للمعارض) موافقة امنية 178 لسنة 2022(, بجهة 

محافظة القاهرة 12 شارع المقريزي- الدور 5 - شقة 5
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64 - فوزى فؤاد يوسف جورج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 9152 

ورقم قيد 31503    محل رئيسى  عن مقاولت نقاشه, بجهة محافظة القاهرة 30 ش البحر المعصرة

65 - مدين بركات عبد الفتاح محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9154 ورقم قيد 31504    محل رئيسى  عن مركزصيانه سيارات, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1بالعقار 16 

حسنى احمد خلف بلوك97 م6

66 - صيدلية احمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9155 

ورقم قيد 31505    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 18ش بن ظافر -ميدان الحجاز

67 - راغب يوسف راغب يني غبر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9156 ورقم قيد 31506    محل رئيسى  عن تصنيع مستحضرات تجميل لدي الغير, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم46ش عبدا ابوالسعود- شقة رقم37 الدور التاسع فوق الرضى

68 - هانى محمود فتحى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9157 

ورقم قيد 31507    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 1 ش النيل للمقاولت بلوك 1 م 2 ش 

4

69 - احمد عبدالخالق عبدا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9158 ورقم قيد 31508    محل رئيسى  عن بيع لحوم واسماك, بجهة محافظة القاهرة 18 شارع جسر السويس 

- الدور الرضي

70 - احمد عصام الدين محمود شيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9159 ورقم قيد 31509    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية و توريدات, بجهة محافظة القاهرة 452 ش 

المام جعفر الصادق التجمع الخامس -الدور الرضي

71 - مونا موريس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9161 ورقم 

قيد 31510    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 20 ش ابو سمبل بجوارمصانع الشريف 

للبلستيك

72 - محمود عبد الرحيم كامل عبد الستار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9162 ورقم قيد 31511    محل رئيسى  عن شحن طلبات, بجهة محافظة القاهرة عقار 19 ش 199 دجلة - 

الدور 4 - شقه

73 - محمد فتحى زناتى على بلطى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9164 ورقم قيد 31512    محل رئيسى  عن اطارات وبطاريات سيارات, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 7 

ش عبد المنعم رياض

74 - زينب حمدي عبدالنبي مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9165 ورقم قيد 31513    محل رئيسى  عن بقالة تموينية شامله, بجهة محافظة القاهرة 64/62 شارع حسن 

السيد احمد - من احمد عصمت

75 - حلمى احمد حلمى حبشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9166 

ورقم قيد 31514    محل رئيسى  عن توريد و تركيب انظمة الحريق و التيار الخفيف, بجهة محافظة القاهرة 4 

ش عبد العزيز فج النور

76 - ولء محمد عبد الغنى خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9167 ورقم قيد 31515    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة فيوتشر مول اسكان 

C4الشباب 100- ادور الثانى- محل رقم
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77 - النواوي لتجاره الجلود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9170 ورقم 

قيد 31516    محل رئيسى  عن تجاره الجلود, بجهة محافظة القاهرة 31ش الشيخ من شارع بيرم التونسي

78 - ابتسام امير عبد السميع ابراهيم نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 9172 ورقم قيد 31517    محل رئيسى  عن بيع وجبات جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 12 ش الدكتور 

سيد عبد الواحد - روكسى - محل رقم 10

79 - عزيز مرزق عزيز سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9174 

ورقم قيد 31519    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة شارع سند عبد الحكيم ق 1533 

حوض برخالى ابو رجيلة

80 - محمود محمد مدين شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9175 

ورقم قيد 31520    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات زجاج سيكوريت و هاند ريل واستيل والومنيوم, بجهة 

محافظة القاهرة 14 ش السلم - عرفات

81 - مصطفى حمدى يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9176 

ورقم قيد 31521    محل رئيسى  عن تجارة الطارات والبطاريات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 18 ش 

مدرسه البارون - الحي الول المقطم - محل رقم 5

82 - كلى لتجاره السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9178 

ورقم قيد 31522    محل رئيسى  عن تجاره السيارات نقل بضائع )بعض الحصول على التراخيص الزمة من 

جهاز النقل البرى والدولى(, بجهة محافظة القاهرة 2ش ادم من ش منشيه التحرير

83 - أحمد محمد هاشم أبوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9180 

ورقم قيد 31523    محل رئيسى  عن تجارة خردوات بالتجزئة, بجهة محافظة القاهرة عقار3 ش د عبدالوهاب- 

محل رقم2

84 - حسن للمقاولت و التوريدات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9182 ورقم قيد 31524    محل رئيسى  عن التوريدات) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن 

والعمالة ( والمقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة شارع التوحيد من شارع الجامع العزبه البيضاء - شقة

85 - احمد رمزى عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9183 

ورقم قيد 31525    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة محل 38 و36 نموزج 6 قطاع G  السوق 

الشرقي- الرحاب

86 - احمد امين سلمه امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9186 ورقم 

قيد 31526    محل رئيسى  عن ميني ماركت ومنتجات البان, بجهة محافظة القاهرة 2 ش كمال من ترعة 

السلطوحيه

87 - انجي يارا صلح كمال عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

9190 ورقم قيد 31527    محل رئيسى  عن توريد ملبس فيماعدا الملبس العسكريه واكسسواراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 28 عمارات العبور صلح سالم - االدور الثامن غرفه

88 - احمد كامل عبد الحميد كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 9210 

ورقم قيد 31529    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة القاهرة 1 عبدة كامل متفرع من جمال عبد الناصر - 

طره كوتسيكا - محل رقم 1

89 - احمد عادل سيد محمود جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9215 

ورقم قيد 31530    محل رئيسى  عن المقاولت العمومية وتوريد وتركيب الرخام والجرانيت, بجهة محافظة 

القاهرة 3 ش احمد الخشاب - عزبة العرب
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90 - محمد احمد فؤاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9217 ورقم 

قيد 31531    محل رئيسى  عن بيع قطاعات اللومنيوم, بجهة محافظة القاهرة 3 ش عمر بن العزيز تقسيم سيد 

غريب

91 - محمود سلطان للوجبات الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9220 ورقم قيد 31532    محل رئيسى  عن مطعم وجبات جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 9 أ تجارى ادارى - 

الصناعات الصغيرة الدور الول محل 17

92 - رجائى بسطا خليل جورجى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9225 ورقم قيد 31534    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد المعادن من الستانلس ستيل والصاج المجلفن 

والحديد وقطع الغيار ومستلزمات معدات المطابخ التجاريه ومستلزمات التبريد والتوريدات العموميه والتصنيع لدى 

الغير, بجهة محافظة القاهرة 97ش الحجاز غرفه بالشقه 4 الدور الول فوق الرضى

93 - عبدالباسط احمد جماز محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9226 

ورقم قيد 31535    محل رئيسى  عن التصدير, بجهة محافظة القاهرة ش كلوت بك

94 - عبدا احمد عبده محمود حواس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9227 ورقم قيد 31536    محل رئيسى  عن المقاولت العامة والتوريدات )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون 

مواد الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 17ش الجاحظ الحى السابع

95 - سلمى امين محمد امين الروبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9228 ورقم قيد 31537    محل رئيسى  عن تسويق عقارى وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

والدعاية والعلن والعمالة, بجهة محافظة القاهرة 17 شارع عبدالعظيم الغلمى

96 - امجد محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9229 

ورقم قيد 31538    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف لدى الغير, بجهة محافظة القاهرة العقار 3.4 مبنى 2مول 

بانوراما الشروق الثالث شقة 23

97 - صباح مجدى عبدالجواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9233 ورقم قيد 31539    محل رئيسى  عن التوريدات ) فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن (و المقاولت العامه, بجهة محافظة القاهرة 5 ش مصطفى فاضل الدور الول بعد الراضى شقة رقم 2

98 - مينا عاطف مايز غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9236 

ورقم قيد 31540    محل رئيسى  عن توريد المنتجات السمنتية والنترلوك, بجهة محافظة القاهرة شارع 

مصطفي عناني موازي لشارع النزهة السبع عمارات - الدور الرابع بعد الرضي - غرفة 6 من شقة 10

99 - سمير يوسف محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9238 

ورقم قيد 31541    محل رئيسى  عن بيع الجهزة الكهربائية والمنزلية, بجهة محافظة القاهرة ش الجمهورية

100 - عطا مشهور على عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9242 ورقم قيد 31542    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة 5 حمام التلت - محل 

رقم 24

101 - احمد محمد العزب عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9245 ورقم قيد 31543    محل رئيسى  عن اصلح الحاسبات الليه ومستلزماتها وبيع تجزئه اجهزة كمبيوتر 

ومستلزماتها وبرامجها واجهزة اتصالت بموجب موافقة امنية رقم 111 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة 29 

ش التحاد غرفة من شقة
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102 - تامر حمدي علي الحنجور تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9246 

ورقم قيد 31544    محل رئيسى  عن تجاره جميع انواع القمشه, بجهة محافظة القاهرة رقم156ش احمد لشين 

تقسيم عمربن الخطاب- محل

103 - روان اسامة عبدربه عامر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9247 

ورقم قيد 31545    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة 23 ش كمبوند اشجار دارنا

104 - محمد انور مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 9248 

ورقم قيد 31546    محل رئيسى  عن تجارة ونقل الحديد والسمنت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز النقل الدولى و البرى (, بجهة محافظة القاهرة 40 ش عثمان بن عفان ميدان السماعيليه حجره من شقه

105 - محمد مصطفى متولى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

9256 ورقم قيد 31547    محل رئيسى  عن ورشة قطع غيار الكاوتش و نعال أحذية, بجهة محافظة القاهرة 

شارع صابر إدريس من شارع حنفى ناصف

106 - محمد مشهور على عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9257 ورقم قيد 31548    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 5 حمام التلت شقه 

25

107 - فاروق عبدا عبدالفتاح علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9259 ورقم قيد 31549    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة القاهرة 3 / 15 شارع خالد ابن الوليد 

سابقا المحمودي - محل

108 - مصطفى للدوات المنزلية و الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-08 

برقم ايداع 9260 ورقم قيد 31550    محل رئيسى  عن توريد و بيع ادوات المنزليه و كهربائية و المفروشات, 

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 5 شارع زمزم من شارع خالد بن الوليد الهجانه محل

109 - محمد محمد عبدالرحمن عبدالعال عليان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 9263 ورقم قيد 31551    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 

122 ش داير الناحيه محلب الدور الرضى 2

110 - سلسبيل صابر جبريل عرفات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9264 ورقم قيد 31552    محل رئيسى  عن مكتب تجارة شنط حريمى نصف جملة, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم440 ش بورسعيد الدور الثانى شقة رقم7

111 - احمد محمد رشاد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 9266 

ورقم قيد 31553    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن, بجهة محافظة القاهرة 10ش امين محمد من شارع تسعة حدائق المعادى الدور الثانى فوق الرضى

112 - هوايدة محمد احمد محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9267 ورقم قيد 31554    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة القاهرة بلوك رقم 3 مدخل رقم 6 مساكن 

اطلس - المقطم  شقه رقم 2 بالرضى

113 - احمد عبد الحليم محمود حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9269 ورقم قيد 31555    محل رئيسى  عن توريد القمشة و الملبس الجاهزة ومستكسسلزماتها دون الملبس 

العسكرية و اكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة عقار 135ش مصطفى النحاس محل

114 - محمد رمضان صابر حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9270 ورقم قيد 31556    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية 

و العلن, بجهة محافظة القاهرة 46شارع راغب من شارع شريف - صفا مول محل
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115 - محمود عمار احمد عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 9272 

ورقم قيد 31557    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة شارع صقلية منطقه 1 قسم بلوك 42 

المنطقه السادسه

116 - ابوزيد محمد محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9273 ورقم قيد 31558    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس  فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة 4 ش المدينة المنوره ش مستجد من ش 27 ابو رجيله

117 - حسام خالد عبدالسميع محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 9274 ورقم قيد 31559    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم16ش رضوان السمان ش الترعة التوفيقية- عزبة 

النخل- مكتب

118 - كبشة لتصنيع المواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 9275 

ورقم قيد 31560    محل رئيسى  عن تصنيع مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 6ش مصطفى عنانى موازى 

لشارع النزهه السبع عمارات

119 - فاروق فراج لتجارة العدد واللت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9276 ورقم قيد 31561    محل رئيسى  عن تجاره العدد واللت, بجهة محافظة القاهرة 21 مكرر القبيلة

120 - محمود خالد محمد حنفي مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9283 ورقم قيد 31562    محل رئيسى  عن تجاره الموبيليا و الخشاب, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 1 

شارع ميدان الشيخ ريحان محل رقم 1

121 - خالد محمد جمال الدين محمد شاكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 9284 ورقم قيد 31563    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد 

الدعايه و العلن ( و مقاولت و الديكور و التصدير, بجهة محافظة القاهرة 133 شارع خالد ابن الوليد

122 - حسين احمد ابراهيم عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9285 ورقم قيد 31564    محل رئيسى  عن تجارة لحوم مجمدة, بجهة محافظة القاهرة بلوك مساكن الحرفيين - 

الدويقة - منشأة ناصر - محل رقم 7

123 - اسماء محمد محمود علي المليجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9286 ورقم قيد 31565    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية وصوتية ومعدات اضاءة, بجهة محافظة 

القاهرة 24شارع الزهر الدور الرضى محل رقم1

124 - احمد احمد ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9287 ورقم قيد 31566    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة القاهرة 22 ش الجلء من ش البساتين 

العمومي- محل2

125 - طلعت نزيه عبدالصادق ابراهيم محرم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 9288 ورقم قيد 31567    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات )كافيه ( دون المشروبات الكحوليه, بجهة 

محافظة القاهرة محل 6 عمارات السعوديه عماره 18

126 - رضا لعمال الديكورات و المقاولت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 9290 ورقم قيد 31568    محل رئيسى  عن اعمال ديكور ومقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار42ش 

مسجد التعاون السلمى- شقة

127 - محمود شاكر محمود سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 9294 

ورقم قيد 31569    محل رئيسى  عن اكسسوار موبايل, بجهة محافظة القاهرة 2 ش العجمى رياض م اليمان
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128 - مدحت شعبان محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9295 ورقم قيد 31570    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

والدعاية والعلن والعمالة, بجهة محافظة القاهرة ش الجبانة

129 - محمد سيد عبداللطيف حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

9296 ورقم قيد 31571    محل رئيسى  عن بيع ملبس دون الملبس العسكريه و اكسسواراتها, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 18 شارع علي باشا ابراهيم الدور الرضى محل رقم 2

130 - رامى موريس رسمى رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9298 ورقم قيد 31572    محل رئيسى  عن مكتب تجارة لنجيرى حريمى نصف جملة, بجهة محافظة القاهرة 

رقم العقار 440 ش بورسعيد الدور الثانى شقه 6

131 - عبدالهادي عبدالباسط عمر عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 9299 ورقم قيد 31573    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه و اكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة شارع ابراهيم عيد - مصنع

132 - احمد ليثي مصطفى منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9300 ورقم قيد 31574    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية 

والعلن والعمالة (, بجهة محافظة القاهرة 9ش بدوي مساكن الميريه - شقة بالدور الرضي

133 - ساره شوز تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9303 ورقم قيد 

31575    محل رئيسى  عن مكتب توريد احذية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 8 مجموعه 95 شارع المرحلة 

الخامسة- مدينة الرحاب

134 - محمد عبد المنعم احمد حسب النبى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 9306 ورقم قيد 31576    محل رئيسى  عن توريد ادوات صحية, بجهة محافظة القاهرة 10 ش احمد 

خشبة متفرع من ميدان الحجاز

135 - محب عمر محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9307 

ورقم قيد 31577    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين, بجهة محافظة القاهرة عقار6 ش السيدة عائشة- 

محل1

136 - اكرم ابراهيم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9309 

ورقم قيد 31578    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الحذيه, بجهة محافظة القاهرة 3 عطفه عطا ا علوه 

فارس

137 - صيدليه ايمان محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9310 

ورقم قيد 31579    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع الجامع - خلف الفرن - مدينة 

الهدى كفر ابو صير مؤسسه الزكاه

138 - سحر عاطف عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9312 ورقم قيد 31580    محل رئيسى  عن بيع تحف وهدايا, بجهة محافظة القاهرة شارع المدينة المنورة - 

محل

139 - محمود عبد الفتاح زكى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9316 ورقم قيد 31582    محل رئيسى  عن توريد وتجارة العطور, بجهة محافظة القاهرة 16 ش عيد الهللى - 

كفر الشرفا

140 - طارق نبيل كامل عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9319 ورقم قيد 31583    محل رئيسى  عن بقاله وتسالى, بجهة محافظة القاهرة 8 ش الحلفاوى من ش مصر 

حلوان الزراعى محل
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141 - ماجد محمد بكرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9320 

ورقم قيد 31584    محل رئيسى  عن مكوجى, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 16 عقار 6 مليسا - ارض 

الجولف

142 - سامح سيد عبدالسلم سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9321 

ورقم قيد 31585    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 75 ب طريق النصر

143 - ابراهيم نبيل ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9322 ورقم قيد 31586    محل رئيسى  عن توريدات عامة فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن 

والعمالة, بجهة محافظة القاهرة 20 ش عبدالعزيز عزب عرفات

144 - سعودى شوقى عزيز الدين ريان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9323 ورقم قيد 31587    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه ومنزليه والثاث ومعدات الضاءه, بجهة 

محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 4 مصطفى النحاس

145 - محمود حسني محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9326 ورقم قيد 31588    محل رئيسى  عن توريدات خضار و فاكهه, بجهة محافظة القاهرة ش المطريه 

العمومي

146 - اميره فتحي صابر محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9329 ورقم قيد 31590    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة القاهرة شارع البكريه

147 - اسماء محمد محمد تاج عبد المحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 9330 ورقم قيد 31591    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع الفتح المعصرة- 

محل

148 - قنديل قنديل احمد غالى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9331 

ورقم قيد 31592    محل رئيسى  عن مركز صيانه الدراجات الناريه, بجهة محافظة القاهرة 18ش السويس - 

زهراء مدينه نصر محل

149 - احمد يحيى محمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9332 

ورقم قيد 31593    محل رئيسى  عن توريد مهمات المكاتب, بجهة محافظة القاهرة 17 ش عبدالحكيم  الرفاعى 

م ثامنه محل بالبدروم

150 - ابراهيم محسن سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9334 

ورقم قيد 31594    محل رئيسى  عن اعمال الديكور و التشطيبات, بجهة محافظة القاهرة شارع محمود الشامى - 

شارع العشرين

151 - احمد عز الدين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

9342 ورقم قيد 31595    محل رئيسى  عن ادارة كافيهات, بجهة محافظة القاهرة شارع احمد اسماعيل

152 - محمد مصطفي عبدالعال عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 9344 ورقم قيد 31596    محل رئيسى  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه )فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ومواد الدعاية والعلن والعمالة( وأستصلح وأستزراع الراضي, بجهة محافظة القاهرة عقار4 

اسكان المهندسين- شقة2 رقم2

153 - ربيع مسلم محمود عمر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 9348 

ورقم قيد 31597    محل رئيسى  عن بيع جميع انواع الطيور, بجهة محافظة القاهرة 30 ج شارع انور المفتى
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154 - ناهد محمد عبدالغنى راضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9350 ورقم قيد 31598    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة القاهرة 74 ش البساتين العمومى

155 - ياسر السيد عبدالهادى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9351 ورقم قيد 31599    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 2 ش ابو بكر الصديق من 

كورنيش النيل - عزبة كامل صدقي القبلية قسم المعصرة - محل 1 بالدور الرضي

156 - صيدلية مايكل وحيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9352 ورقم 

قيد 31600    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة عقار 19/21 ش الدويدار محل

157 - صيدلية محمد الجعار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9353 

ورقم قيد 31601    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة قطعة10 بلوك43 المنطقه9 محل رقم1 

شارع الهدى

158 - مصطفى مرسى مصطفى مرسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9356 ورقم قيد 31603    محل رئيسى  عن تشكيل المعادن, بجهة محافظة القاهرة 3 ش جمال عبد الناصر من 

ش حسنى مبارك عزبه الهجانه محل بالدور الرضى

159 - محمد عاطف محمود دكرورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9357 ورقم قيد 31604    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة القاهرة ش الشرابية

160 - على عبد الجيد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9360 

ورقم قيد 31605    محل رئيسى  عن مواد غذائيه بالجمله وتوريدات ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد 

الدعايه و العلن (, بجهة محافظة القاهرة 23 حارة الجرامونى

161 - ماريهام رأفت اسكندر ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9361 ورقم قيد 31606    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة القاهرة 7 ش المدينه المنوره 

من ش احمد عصمت ق 5 م 1307 - محل رقم 4

162 - يوسف عادل سيد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9362 ورقم قيد 31607    محل رئيسى  عن جلى وتقطيع  وتلميع الرخام و الجرانيت للغير, بجهة محافظة 

القاهرة عقار 8107 الحى السابع المقطم الدور 2  شقة 4

163 - نعمه مصطفى محمد السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9364 ورقم قيد 31608    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم130ش 

مصطفى رجائي امتداد المل- محل

164 - ريهام سيد على محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9365 ورقم قيد 31609    محل رئيسى  عن بيع ادوات مائده جمله, بجهة محافظة القاهرة 6 ش احمد الغزاوى - 

النزهه الجديده

165 - هانى محمود محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9367 

ورقم قيد 31610    محل رئيسى  عن كافيه ومطعم, بجهة محافظة القاهرة محل 4و5ق7منطقه الخدمات 108

فدان الحى الخامس

166 - ايمان انور جاد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9369 ورقم 

قيد 31611    محل رئيسى  عن تسويق عقارات لدي الغير, بجهة محافظة القاهرة 13 شارع حوض الجبل ناصية 

كفر الشرفا من شارع 10 متفرع من شارع الربعين خلف حديفه بدر
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167 - حسام الدين جمعه حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9370 

ورقم قيد 31612    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة القاهرة حجره بالشقه 3 بالعقار 28 مكرم 

عبيد

168 - كريمه ثابت علي مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9372 

ورقم قيد 31613    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة 3 أ محمد ابراهيم الجوهري )جمال 

حمدان ( - الدور الول

169 - جوده للنقل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9377 ورقم قيد 

31615    محل رئيسى  عن نقل و تجارة المعادن النفيسة ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

البري والدولي (, بجهة محافظة القاهرة 11 ح محمد رزق من ش محمود سرور - محل

170 - نوران امير محمد ابوالوفا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9380 

ورقم قيد 31616    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 12شارع شفيق غبر 

الدور الثانى فوق الرضى مكتب

171 - خالد جمال الدين عبد الحميد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 9382 ورقم قيد 31617    محل رئيسى  عن تصنيع الثاث وتشكيل المشغولت الخشابيه, بجهة 

محافظة القاهرة 242ش ترعه الجبل

172 - امير فؤاد شاكر بولس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 9383 

ورقم قيد 31618    محل رئيسى  عن توريد ادوات مكتبيه, بجهة محافظة القاهرة 5 ش الجبرونى مكتب من شقه 

2 الدور الول فوق الرضى

173 - التعلب نور الدين عبدالنعيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

9384 ورقم قيد 31619    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 24  -    ش 

الميزان تقسيم القانونيين-السلم

174 - حمد محمود عتريس مبارك الجابرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 9402 ورقم قيد 31622    محل رئيسى  عن بازار, بجهة محافظة القاهرة فندق سميراميس انتركونتننتال - 

محل  رقم 20 أ الدور الرضى

175 - احمد مجدى عطيه مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9407 ورقم قيد 31623    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه 

و العلن (, بجهة محافظة القاهرة 10ش ترعه الجلد

176 - مايكل اسحاق اندرواس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9408 ورقم قيد 31624    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار حريمى قطاعي, بجهة محافظة القاهرة محل 

تجارى بالدور الرضى عقار 13 شارع سوق الصيارف

177 - هيثم عبدالحفيظ عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9412 ورقم قيد 31625    محل رئيسى  عن تجاره الوميتال و المقاولت العامه و التوريدات, بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 9شارع محمد الهادي من شارع الربعين

178 - الهام فتحى زين مامون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9413 

ورقم قيد 31626    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة القاهرة 10 ش مؤسسه الزكاه امام مدرسة 

الشروق الخاصة

179 - صابر لخدمات النقل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9415 ورقم 

قيد 31627    محل رئيسى  عن خدمات نقل بضائع, بجهة محافظة القاهرة 165رق اثر النبي الدور الرضى 

محل رقم 2
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180 - حسام محمود شحاته محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9418 ورقم قيد 31628    محل رئيسى  عن بيع عصير قصب, بجهة محافظة القاهرة 4 ش السيد محمد عطيه 

عزبه مكاوى

181 - اسماعيل محمود عبدالرازق سلمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 9420 ورقم قيد 31629    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة 18 ش غرب 

الرشاح حاليا  - ش ال 100-السلم

182 - احمد زكى مهدى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9421 

ورقم قيد 31630    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه جمله وقطاعى, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 6 

شارع الفاتح

183 - مصطفى محمود حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9422 ورقم قيد 31631    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

والدعاية واالعلن والعمالة ( و توريد مستلزمات محاجر, بجهة محافظة القاهرة 3067 أ زهراء مدينة نصر 

عمارات الظباط

184 - محمد احمد عبد اللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9429 ورقم قيد 31634    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة القاهرة 2حارة عرفه من شارع 

الخزان منشية ناصر

185 - علء حشمت منير بسطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9430 

ورقم قيد 31635    محل رئيسى  عن غسيل وتكسير بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 21 شارع فايز سيد سيحه 

منشأة ناصر - الدور الرضي - ورشة رقم 1

186 - احمد حربي عبدالنبي اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

9433 ورقم قيد 31636    محل رئيسى  عن تجاره وصيانه الدراجات الناريه وقطع غيارها  وتغير الزيوت, 

بجهة محافظة القاهرة 10 ش خالدبن الوليد من ش الورشه عزبه الهجانه

187 - مارك سامى مريد شفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9437 

ورقم قيد 31638    محل رئيسى  عن توريدات عمومية واعمال تشطيبات فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و 

مواد الدعاية و العلن, بجهة محافظة القاهرة 24شارع الشهيد مصطفى رياض م اولى

188 - عماد على محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9441 

ورقم قيد 31640    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 16ش الخمسين حى 

الواحه محل بالرضى

189 - رفيق صابر جندى دوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9442 

ورقم قيد 31641    محل رئيسى  عن اصلح و تشغيل الجهزة والمعدات, بجهة محافظة القاهرة ش البهاء 

زهير-عقار 6

190 - خالد هيثم فاروق مصطفى ابو حجله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 9447 ورقم قيد 31642    محل رئيسى  عن منطقة العاب للطفال )كيدز اريا (, بجهة محافظة القاهرة 

وحدة رقم 6 حديقه الطفل

191 - محمد مجدي السيد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9451 

ورقم قيد 31643    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن, بجهة محافظة القاهرة 5ش عبدالقادر سليمان - غرفة من شقة

192 - ياسر عبدالمعطى عبدالرحمن عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 9452 ورقم قيد 31644    محل رئيسى  عن بيع حدايد و بويات, بجهة محافظة القاهرة 152 ش جسر 

السويس-الزيتون
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193 - نديم عمرو فؤاد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 9453 

ورقم قيد 31645    محل رئيسى  عن توريدات العموميه فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 30شارع محمد البهنسي شقة

194 - رمضان عبده محمد العزبى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 9464 

ورقم قيد 31646    محل رئيسى  عن سوبر ماركت الحمد, بجهة محافظة القاهرة محل 10 عماره 5 ميليسا

195 - احمد محمود سعد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 9466 

ورقم قيد 31647    محل رئيسى  عن التسويق العقارى, بجهة محافظة القاهرة 19 ش الشيخ العنانى-شقه رقم 2

196 - مجدى جاد راعى مراد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 9468 

ورقم قيد 31648    محل رئيسى  عن بيع خردوات وحلوى من جافة, بجهة محافظة القاهرة عقار 94 ش 

خلوصى محل 3

197 - سالي عصام محمد ابراهيم المنياوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 9469 ورقم قيد 31649    محل رئيسى  عن بيع ملبس بالتجزئة )فيماعدا الملبس العسكرية 

وإكسسواراتها(, بجهة محافظة القاهرة 35تقسيم شمال سيناء زهراء المعادي - طره

198 - بيشوي عادل عدلي لوندي تاجر فرد  رأس ماله 14,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 9472 

ورقم قيد 31650    محل رئيسى  عن جمع قمامة دون اعادة تدويرها, بجهة محافظة القاهرة حارة الدكتور 

جرجس الياسم م ناصر الدور الثانى العلوى شقة

199 - مها عبدالستار عوض السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

9473 ورقم قيد 31651    محل رئيسى  عن تجارة الحذية وشنط, بجهة محافظة القاهرة جراند مول 250-

الدور الرضى محل 141

200 - شيماء عبدالرحيم مصطفي عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 9474 ورقم قيد 31652    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة 1 ش نور 

السلم متفرع من ش الزهراء

201 - امل احمد محمد حسين الدهان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

9483 ورقم قيد 31653    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) كوافير حريمى (, بجهة محافظة القاهرة عقار 45 

ش 263 محل

202 - محمد محمود عبد المجيد عبد السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 9485 ورقم قيد 31654    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار 3حارة مصطفى عبد 

الخير من مصنع النسيج شقة

203 - هشام شريف محمد هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9491 

ورقم قيد 31655    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه ومستلزماتها, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 6 ش جمال عبدالناصر محل

204 - نجلء فتحي حسانين علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9493 

ورقم قيد 31656    محل رئيسى  عن بيع منتجات ألبان, بجهة محافظة القاهرة شارع بولق ابوالعل-عقار 75

205 - نبوية زينهم احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9497 

ورقم قيد 31657    محل رئيسى  عن تجارة الدوات البلستيكية و الورقية, بجهة محافظة القاهرة 166 ش 

مساكن اسكندرية - المقطم

Page 17 of 77 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

206 - ياسمين فتحى احمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9498 

ورقم قيد 31658    محل رئيسى  عن تنمية موارد بشرية وتدريب رياضي فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعدالحصول علي التراخيص اللزمه ) موافقه امنيه برقم 191 لسنه 2022, بجهة محافظة القاهرة عقار 34 ش 

عباس العقاد - دور 10 - شقه 6

207 - خالد عبد الصمد محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9502 ورقم قيد 31660    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة 

و مواد الدعاية و العلن, بجهة محافظة القاهرة 8 ش كورنيش النيل قسم المعصره

208 - اسامة احمد محمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9503 ورقم قيد 31661    محل رئيسى  عن بيع بن و قهوة جاهزة, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 2 

شارع ال 17 القديم-من شارع ال27

209 - دعاء عبدالقادر عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9504 ورقم قيد 31662    محل رئيسى  عن التوكيلت التجاريه, بجهة محافظة القاهرة 2ح الصبان حكر عزت

210 - محمد عبدا محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9506 

ورقم قيد 31664    محل رئيسى  عن بيع اغذيه بالتجزئه, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 49 ش احمد 

الصاوي م السادسه

211 - محمد هلل رمضان رمضان عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 9510 ورقم قيد 31665    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة القاهرة محل 18 

شارع السعاده بيتشو زهراء المعادى

212 - مينا وجيه انور ابو السعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9511 

ورقم قيد 31666    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل بلستيك, بجهة محافظة القاهرة 2 ش ميخائيل شرقاوى - 

منشاه ناصر

213 - وفاء محمد فارس عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9512 ورقم قيد 31667    محل رئيسى  عن بيع مشغولت يدوية اونلين واكسسوارتها عن طريق موقع 

التواصل الجتماعى فيس بوك, بجهة محافظة القاهرة ق14 جنوب غرب النادي الشروق

214 - مجدي صلح قرني جاد صميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9513 ورقم قيد 31668    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية 

و العلن, بجهة محافظة القاهرة 24 الشركة الكويتية المرحلة أ الولي حي البساتين محل رقم 36

215 - لنا صلح الدين سليم انيس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9514 ورقم قيد 31669    محل رئيسى  عن تجهيز ديكورات صوانى الشيكولته, بجهة محافظة القاهرة 11ش 

على عبد الرازق-النزهه

216 - هاني للتوريدات للمقاولت والتوريدات العامة والتشطيبات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

15-12-2022 برقم ايداع 9515 ورقم قيد 31670    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة 

وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة عماره 57 منطقة 8 عمارات ميدان كليوباترا حتشبسوت

217 - محمد مصطفي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9516 ورقم قيد 31671    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة القاهرة 59  / ش اسماعيل الفنجري-

عين شمس

218 - طارق حامد هاشم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 9519 

ورقم قيد 31672    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة القاهرة ش طريق النصر-عقار 20 /مدينه نصر
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219 - ابو بكر صديق محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

9529 ورقم قيد 31673    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتاجير وتوريد المعدات, بجهة محافظة القاهرة ع 

88 مساكن التطوير المرحلة الثانية منشية ناصر-الدور الول شقه 8

220 - ابراهيم للشحن والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9532 

ورقم قيد 31674    محل رئيسى  عن شحن وتصدير, بجهة محافظة القاهرة 259 ش بورسعيد-قسم السيدة زينيب

221 - السيد احمد شعبان عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9533 ورقم قيد 31675    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات  ) دون اعمال المخبوزات وتصنعها (, بجهة محافظة 

القاهرة 19 ش الجماليه

222 - تامر فهمي عبدالنور سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9534 

ورقم قيد 31676    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسة الزكاه - بركة 

الحاج

223 - احمد عزالدين عبدالهادي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9535 ورقم قيد 31677    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 18 شارع 

محمد عبد اللطيف التعاون -الدور الرضى

224 - محمود محمد عبد الحميد السعدونى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 9536 ورقم قيد 31678    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه وتوريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته والدعاية والعلن والعمالة ( وتصدير واستيراد فيماعدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة19, 

بجهة محافظة القاهرة ش الشهيد مصطفى رياض المنطقة الولى - الوحدة رقم 5 بالشقة رقم 2

225 - ربيع محمد ربيع محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9539 ورقم قيد 31679    محل رئيسى  عن سمكرة سيارات, بجهة محافظة القاهرة 32  ش علي العبادي عين 

شمس

226 - دياب زيدان علم عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9542 ورقم قيد 31680    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته والدعاية والعلن 

والعمالة, بجهة محافظة القاهرة شارع مساك من ابطال السويس عزبة النخل

227 - هند على حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9543 ورقم قيد 

31681    محل رئيسى  عن توريد مشغولت يدويه وإكسسوارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم7 ش الشيخ 

عبيد عزبه النخل الشرقيه- الدور الثانى- شقة رقم3

228 - مصطفى مدنى نادى عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9548 ورقم قيد 31682    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة, بجهة محافظة القاهرة 27 ش بيبرس - الحمزاوى

229 - مينا مسعد كمال جرجس دميان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9555 ورقم قيد 31683    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة 15ش ابو بكر الصديق 

- الميرية - محل

230 - ثناء محمد احمد منصور الباز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9557 ورقم قيد 31684    محل رئيسى  عن تجاره المصوغات والمجوهرات بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة من مصلحة الدمغ والموازين, بجهة محافظة القاهرة 9 ش سيدى جابر

231 - مها محمد سعيد البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9561 

ورقم قيد 31685    محل رئيسى  عن نقل افراد داخل جمهوريه مصر العربيه, بجهة محافظة القاهرة مول 

السراج 2 شارع نجاتى السراج-غرفه وصاله شقه 36
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232 - احمد بلل على عبدالنبى ابوعريشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 9562 ورقم قيد 31686    محل رئيسى  عن التسويق العقارى, بجهة محافظة القاهرة الرحاب مجموعة 

75 ع 10 -الدور الثاني -مكتب رقم 203

233 - احمد فؤاد محمود عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9564 ورقم قيد 31687    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 ش ناصر -من ش 

الشيخ منصور

234 - محمد صلح الدين حسانين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 9565 ورقم قيد 31688    محل رئيسى  عن تجاره توريد الستانلس و الكروم, بجهة محافظة القاهرة بلوك 

2 اضافي مساكن السبتيه - محل رقم 3

235 - احمد محمود محمد حويل خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9566 ورقم قيد 31689    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع المواد الغذائيه والمياه الغازيه, بجهة محافظة القاهرة 

محل بالعقار 5 ش هارون الرشيد مدينه عزبه الهجانه

236 - محمد عبدالرحمن كمال السخاوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9567 ورقم قيد 31690    محل رئيسى  عن صالون حلقة رجالي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 33 شارع 

نجيب محفوظ-محل

237 - احمد نورالدين محمود صابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9568 ورقم قيد 31691    محل رئيسى  عن ورشة صيانة وإصلح سيارات, بجهة محافظة القاهرة شارع 

طومان باي-عقار 110

238 - كريستينا سمير وصفى ابادير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

9571 ورقم قيد 31692    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة 47  ش كليوباترا مول حورس بجوار مستشفى كليوباترا

239 - عبدا محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 9572 

ورقم قيد 31693    محل رئيسى  عن تاجير قاعات بروفات فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة )بموافقة امنيه رقم 6168 في تاريخ 14-9-2022 (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش 

ميدان رمسيس دور خامس شقة رقم 22

240 - فر فاروق احمد عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9580 ورقم قيد 31694    محل رئيسى  عن مركز تجميل * دون اجراء العمليات الجراحيه * - بيع وتجاره 

وتوزيع العشاب الطبيعيه ومستلزماتها والبر الصينيه ومستلزماتها - تجهيز واداره المطاعم والكافيهات, بجهة 

محافظة القاهرة ق 220د جنوب الكاديميه ش توفيق الحكيم-التجمع الول

241 - محمد مجدي حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9581 

ورقم قيد 31695    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 38 ش ابراهيم الرفاعي تقاطع ش حلمي حسن علي م 8

242 - عيد ايوب ولعان ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9584 

ورقم قيد 31696    محل رئيسى  عن ورشة تخريز بلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 ش الفرن م 

ناصر عنبر بالبدروم الرضى رقم 1

243 - ايهاب محمد سامى توفيق محمد ندا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 9591 ورقم قيد 31697    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 1شارع سكه 

الوايلى
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244 - عماد يوسف عطا ا فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9593 

ورقم قيد 31699    محل رئيسى  عن بيع  موبيلت واكسسورات وصيانه موبيلت, بجهة محافظة القاهرة 39ش 

منيل -مصر القديمه

245 - علء الدين سمير محمدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9594 ورقم قيد 31700    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها, بجهة 

محافظة القاهرة ش شركات البترول ارض الجنينة - محل

246 - ابوالخير للضاءة الحديثه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9595 

ورقم قيد 31701    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 152 المركزالتجاري قسم 

المقطم محل

247 - احمد محمد احمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9598 

ورقم قيد 31702    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 3 ش الطاقه-مدينه 

نصر

248 - محمد جمال محمد امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 9601 

ورقم قيد 31703    محل رئيسى  عن بيع المواد الغذائية والمشروبات )دون الكحولية ( و التبغ بالجملة, بجهة 

محافظة القاهرة 10 ش فتحى  العمدة ارض المصرى كفر ابو صير

249 - جمال شعبان عبد العاطى عاطف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9602 ورقم قيد 31704    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة الكاميرات اللسلكية(, بجهة محافظة القاهرة 19 /  شارع عبد ربه مصطفى شعبان 

مدينة النور-الزاويه الحمراء

250 - حسن بهجت عبدالمحسن عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 9603 ورقم قيد 31705    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات و الطباعة (, بجهة محافظة 

القاهرة 107 أ ش محمد ابراهيم سليم

251 - رشا على حسينى على الحداد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9607 ورقم قيد 31707    محل رئيسى  عن ترزى حريمى )تفصيل الملبس والقمصان(, بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 5 عمارات اول مايو-مدينه نصر

252 - احمد عبدالعزيز ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9608 ورقم قيد 31708    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات التجميل, بجهة محافظة القاهرة 1 ش محمد عطية 

من ش عين شمس محل

253 - احمد شعبان اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

9623 ورقم قيد 31711    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه-ماعدا الملبس العسكريه ومستلزماتها, بجهة 

محافظة القاهرة سراي الزبكيه-عقار رقم11-بالدور االثانى -شقه 38-الزبكيه

254 - ابراهيم محمد السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9633 ورقم قيد 31712    محل رئيسى  عن نادى صحي )حمام مغربي _ ساونا_  تدليك (, بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 86 شارع عباس العقاد الدور الثانى شقة رقم 1

255 - اشرف عيسى محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9634 ورقم قيد 31713    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة 5 ش الدكتور محمد على 

البقلى

256 - ولء محمد فؤاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9643 

ورقم قيد 31714    محل رئيسى  عن معمل تحاليل, بجهة محافظة القاهرة 3 ش نصر عاشور من ش الحرية 

الدور الول
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257 - اسماء ادم فرج ا ادم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9645 

ورقم قيد 31715    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 32 ش عين شمس - حلمية الزيتون

258 - كيرلس عصام وليم حكيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9646 

ورقم قيد 31716    محل رئيسى  عن تجارة المفروشات واقمشة المليات بالتجزئة, بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 18 عشش النخل - وكاله البلح محل

259 - محمد كمال طاهر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9648 

ورقم قيد 31717    محل رئيسى  عن التوريدات الكهروميكانيكية وكهربائية, بجهة محافظة القاهرة العقار 22 ش 

زكريا احمد الرضى محل رقم 17

260 - محمد محسن شاكر مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9650 ورقم قيد 31718    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد 

الدعايه والعلن ودون توريد العمالة والكاميرات اللسلكية (, بجهة محافظة القاهرة 3 ش خزان المياه من ش 

الورشه م ناصر الجماليه

261 - مؤمن محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9651 ورقم قيد 31719    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة ش السمرى من ش احمد زكى 

المعادى-عقار 5

262 - راشد للتحاليل الطبيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9652 ورقم 

قيد 31720    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبية, بجهة محافظة القاهرة عقار 1 ش 113 من ش العشرين 

منشية السد العالي خلف حديقة بدر جسر السويس الدور الول العلوى

263 - حمدى عبدا محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9653 ورقم قيد 31721    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون مواد 

الدعاية والعلن ودون توريد العمالة والكاميرات اللسلكية(, بجهة محافظة القاهرة 97 ش عزيز المصرى

264 - ابانوب ابراهيم عيد حنا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9654 

ورقم قيد 31722    محل رئيسى  عن توريد قطع  غيار تبريد وتكييف و تسخين, بجهة محافظة القاهرة العقار 

رقم12ش امير المؤمنين-حوض العمدة شقة بالدور الرضى

265 - حسن محمد امين عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9657 ورقم قيد 31723    محل رئيسى  عن تأجير جراجات وساحات )بعد الحصول على التراخيص اللزمة و 

فى حدود المصرح به قانونا (, بجهة محافظة القاهرة 58 ش شبرا

266 - امنيه محمود سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9660 ورقم قيد 31724    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر دون اجراء العمليات الجراحيه, بجهة محافظة القاهرة 

محل g 17 بالدور الرضي بالقطعه 321 بالقطاع 3 ش-التسعسن الجنوبى

267 - عبدالعزيز حافظ عبدالواحد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 9661 ورقم قيد 31725    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة 5 

درب الجنينه فاترينه 36 بالرضى

268 - نهاد جمال الدين طلحة محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9667 ورقم قيد 31726    محل رئيسى  عن ديكورات  وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة غرفة رقم 7 بالشقه 

رقم 31 بالدور الثالث العقار رقم 16 شارع نادي وادي دجله

269 - اشرف محمد علي عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9668 

ورقم قيد 31727    محل رئيسى  عن تشغيل معادن, بجهة محافظة القاهرة مساكن الصعيد ج بلوك 3 مدخل 2 

محل 2-السلم
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270 - سمير حنفي محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9669 

ورقم قيد 31728    محل رئيسى  عن توريدات أدوات رياضيه وملبس رياضيه, بجهة محافظة القاهرة 1ش 

علي البري القصيرين - حجرة- الدور الرضى

271 - محمد احمد توفيق شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9670 

ورقم قيد 31729    محل رئيسى  عن مكتبة دون تصوير المستندات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 ش 

الفاروق 2 دار السلم محل

272 - ابرام ميشيل عبدالمسيح اسحق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9671 ورقم قيد 31730    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 ش فايز 

مرزوق العزبه البيضاء

273 - ايمن احمد عبد الوهاب عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9672 ورقم قيد 31731    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 21 ش الطيران

274 - احمد حسنى احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9673 

ورقم قيد 31732    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة القاهرة التعاوينات افريقيا الحى الثامن 

مشروع 2064 محل رقم 9

275 - محمد مجدي حلمي عبداللطيف عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 9675 ورقم قيد 31733    محل رئيسى  عن بيع الدواجن حيه و مذبوحه, بجهة محافظة القاهرة مدخل 1 

بلوك 6 ش البخاري - الحي السابع محل رقم 11

276 - محمد عبد الهادى محمد لمعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9677 ورقم قيد 31734    محل رئيسى  عن تفيصل الملبس ماعدا الملبس العسكريه واكسوراتها, بجهة 

محافظة القاهرة 43 ش الخرنفش - الدور الثانى-الجماليه

277 - طارق محمد النصارمحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9678 

ورقم قيد 31735    محل رئيسى  عن مكتب تاجير عقارات, بجهة محافظة القاهرة 164 ش التسعين الشمالى 

القطاع الول عيادة 8-الدور االثانى

278 - احمد نبيل ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 9680 

ورقم قيد 31736    محل رئيسى  عن ورشه تجميع الثاث المكتبى, بجهة محافظة القاهرة 10 ش مصطفى 

نصار-عين شمس

279 - محمد علء محمود البغدادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

9681 ورقم قيد 31737    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المستلزمات و الجهزه الطبيه دون الدويه, بجهة 

محافظة القاهرة 120 ش النجار السيض-السيدة زينيب

280 - حسن محمد علم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9685 

ورقم قيد 31738    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 2 ش نوبار-السيدة زينيب

281 - كامل جوده كامل جوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9691 

ورقم قيد 31739    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع اليس كريم, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 شارع 

يوسف الدجوي محل

282 - مصطفى يوسف جوسوه جاكا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9692 ورقم قيد 31740    محل رئيسى  عن مقاولت حديد مسلح, بجهة محافظة القاهرة شارع حمادة جمال من 

شارع الصرف الصحي-المرج
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283 - فارس رافت احمد عبد الله بكري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9696 ورقم قيد 31741    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 6أ ش اسماعيل محمد محل رقم 

17/18

284 - عمرو عادل محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9701 

ورقم قيد 31742    محل رئيسى  عن التصدير, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 11 ش عثمان بن عفان السلم 

شقة رقم 2

285 - مرتن وجدى ثروت ذكى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9704 

ورقم قيد 31743    محل رئيسى  عن المقاولت العامة والتوريدات العمومية  )فيما عدا توريد العماله والطباعه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة ش الصيل من ش الديب من ابوبكر العطار-عفار رقم 3

286 - اكرم كرم نظمى عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9707 ورقم قيد 31744    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه 

و العلن و العماله و الكاميرات اللسلكيه (, بجهة محافظة القاهرة 7 حاره عواد جمعة من مسجد الرحمن جسر 

السويس محل

287 - محمود مصطفى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9708 ورقم قيد 31745    محل رئيسى  عن مكتبة دون تصوير المستندات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 

ش محمد سعيد اولد حسن بكر قسم دار السلم

288 - سيده عبدالرؤوف احمد الشوربجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9709 ورقم قيد 31746    محل رئيسى  عن توريدات فيما عدا       )الطباعه والكمبيوتر ومستلزماتها وتوريد 

العماله بانواعها الداخليه والخارجبه(, بجهة محافظة القاهرة 4شارع ابوصلح - عزبة معروف-الدور الول بعد 

الرضى -شقه

289 - سلوي جمال الدين محمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 9710 ورقم قيد 31747    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عد الملبس العسكرية و اكسسواراتها, 

بجهة محافظة القاهرة محل B41 مول الجامعه ش الجامعه الفرنسية

290 - حسنى مسلم سلمة محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 9712 

ورقم قيد 31749    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية فيما عدا )توريد العماله والطباعه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة القاهرة 23 شارع المل خلف مساكن العبد-السلم

291 - كريمه مخيمر حسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

9721 ورقم قيد 31751    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة القاهرة 26 ش يوسف عوض - 

وابور المياه

292 - محمد احمد محمد رشدى ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 9723 ورقم قيد 31752    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد خضراوات وفاكهة, بجهة محافظة القاهرة 

المحل رقم 38G بالدور الرضى والول بلوك 3 بالسوق التجارى )كرافت زون ( بمشروع مدينتى

293 - خالد سيد احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9725 

ورقم قيد 31753    محل رئيسى  عن توريدات عامه و تجارة معدات النظاقه وصيانتها)فيما عدا الطباعه 

والكبيوتر ومستلزماته والعماله الداخليه واالخارجبه(, بجهة محافظة القاهرة 9 شارع الصبان - شركات البترول-

الشرابيه

294 - محمود ناصر محمود محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-22 

برقم ايداع 9726 ورقم قيد 31754    محل رئيسى  عن وتوريدات عموميه )فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماتة و 

مواد الدعاية و العلن (  ونقل بضائع ونقل مبردات وتوريد مأكولت للغير وتجاره ملبس فيماعدا الملبس 

العسكرية واكسسوراتها وتصدير واستيراد فيماعدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19, بجهة محافظة 

القاهرة 197 ش التروللى
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295 - محمد سعيد كامل حنفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9728 

ورقم قيد 31756    محل رئيسى  عن اعمال نظافه دون توريد العماله و جمع مخلفات دون اعادة تدويرها و 

خدمات بيئيه )مكافحة حشرات و قوارض و اللند سكيب(, بجهة محافظة القاهرة 8 عزبه خيرا الشوربجى

296 - ايه محمد فتحي محمد غريب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9729 ورقم قيد 31757    محل رئيسى  عن تجارة حلويات شرقيه وغربيه, بجهة محافظة القاهرة 28 ش 

المهدي من بركه ق 61 ب 95 م سابعه-مدينه نصر

297 - فهد محمد عادل منصور تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9732 

ورقم قيد 31758    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائية, بجهة محافظة القاهرة بلوك 1 مدخل 4 مساكن 

ايجيكو - المقطم

298 - فاطمة عبدالسميع سيد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9734 ورقم قيد 31760    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد 

الدعاية والعلن والعمالة(, بجهة محافظة القاهرة 81أ شارع محطة الزيتون- شقة رقم1 بالدور الرضى

299 - عادل بدري حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9735 

ورقم قيد 31761    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة القاهرة 28 ش طومانباى-الزيتون

300 - تامر محمد عادل زكي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9736 ورقم قيد 31762    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة القاهرة ارض وزارة المالية 

ممر عباس العقاد منطقة الميراج - امام فندق ميراج التجمع الول

301 - مصطفى ناصر ابراهيم توفيق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9741 ورقم قيد 31763    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ش خالد بن الوليد من ش 

الورشة محل

302 - شريف كامل محمود عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9745 

ورقم قيد 31764    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 50 ش خالد بن 

الوليد - الهجانه

303 - مني احمد عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9747 

ورقم قيد 31765    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة 121 اسكان الشباب الشمالي 

التجمع الول محل 1 بالرضى

304 - محمد مرزوق فهمي رشوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9749 ورقم قيد 31766    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتشطيبات, بجهة محافظة القاهرة شارع ابن سينا 

من شارع محمد ابراهيم من شارع المؤسسة عزبة النخل - شقة

305 - نجوى عدلى حنين عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9750 ورقم قيد 31767    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فى ماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية 

و العلن ( و العمال الحديدية و اعمال ترميم و تدعيم المبانى الخرسانية, بجهة محافظة القاهرة 45 ش ابراهيم 

صبرى - مدينة اليمان

306 - محمد عادل طه عبد العليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9751 

ورقم قيد 31768    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية و التوريدات العمومية و رصف الطرق فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته والطباعه وتوريد العماله الداخليه والخارجيه(, بجهة محافظة القاهرة 8 ش محمد صالح 

المليحه-الدور الثالث شقه 3

Page 25 of 77 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

307 - عبده سباعى عبدالغنى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9752 ورقم قيد 31769    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة مساكن الجيزه محطة المدرسة 

الحى العاشر

308 - كيرلس ماهر ميخائيل سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9753 ورقم قيد 31770    محل رئيسى  عن تجارة ادوات مكتبيه و تجاره لعب اطفال و هدايا, بجهة محافظة 

القاهرة محل 1 الدور الرضى و الول عقار رقم 36 ش المدينه المنوره من طه حسين النزه الجديده

309 - نادى يوسف عبدا شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9755 

ورقم قيد 31771    محل رئيسى  عن تجارة محركات كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضى 

بالعقار رقم 5 ش المهدى-الزبكيه

310 - مصطفى سيد خميس ابو القاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9758 ورقم قيد 31772    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية ورصف الطرقفيما عدا ) توريد العماله الداخليه 

والخارجيه والكمبيوتر ومستلزماته والطباعه (, بجهة محافظة القاهرة 8 ش محمد صالح المليحه-الدور الرابع 

شقه4

311 - تامر محمد وحيد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

9761 ورقم قيد 31773    محل رئيسى  عن تجارة الثاث و التوريدات العموميه    فيما عدا )الطباعه 

والكمبيوتر ومستلزماته والعماله الداخليه والخارجيه(, بجهة محافظة القاهرة ش عمرو بن العاص - مساكن 

المرازيق-عقار رقم 17-مساكن المرازيق قسم 15 مايو

312 - عمر لتوريدات اللوميتال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 9764 

ورقم قيد 31774    محل رئيسى  عن توريدات ألوميتال و الرخام, بجهة محافظة القاهرة شارع رشدي أمام 

تقاطع شارع أسيوط - عزبة الهجانة - محل

313 - ياسر محمد حسانين حسانين السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 9765 ورقم قيد 31775    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات دراجات هوائية, بجهة محافظة 

القاهرة ش البترول خلف المدارس شقة

314 - محمود احمد محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9775 ورقم قيد 31776    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 26 ش بيروت الرضى محل

315 - احمد مجدى احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9779 ورقم قيد 31777    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى  الرحاب-

العقار 109-القاهرة الجديدة

316 - احمد رمضان مهدي خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9783 

ورقم قيد 31778    محل رئيسى  عن تجارة الموبايلت, بجهة محافظة القاهرة العقار 35ش المطبعه الشروق 

عزبه الهجانه/مدينه نصر

317 - رجب للتكييفات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9790 ورقم قيد 

31779    محل رئيسى  عن صيانه وتوريد التكيفات, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار 21 محليه 3 مدخل 1 

التجمع الثالث-القاهرة الجديدة

318 - جورج فيصل ملك مليك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9799 

ورقم قيد 31780    محل رئيسى  عن معرض موبيليا ومطابخ, بجهة محافظة القاهرة 39 أ ش المقسي - محل 3
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319 - محمد مصطفى امام حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9800 ورقم قيد 31781    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 13 ش الزهاوي ش محمد المقريف 

سابقا بلوك 74 م  6-مدينه نصر

320 - مصطفى عامر خليفة محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9801 ورقم قيد 31782    محل رئيسى  عن مكافحة الحشرات والقوارض والفات, بجهة محافظة القاهرة عمارة 

رقم 40 شارع صقر قريش الحي العاشر الدور الول شقة رقم 3

321 - محروس هبيل جيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9804 

ورقم قيد 31783    محل رئيسى  عن بيع اقشمة, بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 44 ش عبد الحميد مكى 

ناصيه عبدالسلم شعبان - حدائق المعادي

322 - بكري ابوطالب عبدالعظيم الروبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9805 ورقم قيد 31784    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات محمول, بجهة محافظة القاهرة 4 درب 

المهابيل-الموسكى

323 - محمد فريد حسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9808 

ورقم قيد 31785    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة 1 حارة ابو هشيمة من العشرين

324 - شيماء كمال ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9810 

ورقم قيد 31786    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة المكان الكائن في 13ا المبني رقم 

106مركز المدينه التجاريه القطاع 1-الدور الرضى -

325 - فاطمة مصطفي محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

9816 ورقم قيد 31787    محل رئيسى  عن توريد جزارة, بجهة محافظة القاهرة 4 ش جندي ملك

326 - احمد محمد اشرف عبدالحميد احمد السراجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-25 

برقم ايداع 9818 ورقم قيد 31788    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع ادوات صيد السماك ) بري وبحري فقط 

( فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بموجب موافقة امنية رقم 6173 في 5 / 10 / 

2022, بجهة محافظة القاهرة ش اسماعيل غانم - محل رقم 4

327 - فاطمه حسين احمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9820 

ورقم قيد 31789    محل رئيسى  عن مطعم ) فول و طعميه (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 59 ش الدويدار 

محل

328 - محمد احمد سعيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 9821 

ورقم قيد 31790    محل رئيسى  عن مقاولت رخام وجرانيت, بجهة محافظة القاهرة محل 2 عقار 46 ش 

القادريه-الخليغه

329 - ماريو عياد صبرى حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9828 

ورقم قيد 31791    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل مصوغات )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

مصلحة الدمغة و الموازين التابع لوزارت التموين و التجارة الداخلية (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 6 سوق 

الصيارف حارة اليهود الثالث الورشة رقم 14

330 - هاله حمدي محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9834 

ورقم قيد 31792    محل رئيسى  عن تجارة إلكترونية )بيع ملبس اون لين (بموافقه امنيه رقم 8693  فى 

30/11/2022 فيما عدا تجارة الملبس العسكريه والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف 

والمجلت الدينيه والمصاحف ال بعد الحصول على التراخيص الزمه 0, بجهة محافظة القاهرة قطعه 26نموذج 

3-المجاورة 4-منطقه 5عمارات -الدور الرضى شقه رقم13
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331 - تامر محمد الطرطوشى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9837 ورقم قيد 31793    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة القاهرة 26 ش احمد شحاته

332 - هالة حلمى راشد حلمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9840 

ورقم قيد 31794    محل رئيسى  عن تجارة و توريد قطع غيار اللت الزراعية و معداتها, بجهة محافظة 

القاهرة 3 ش زنانيرى - جزيرة بدران

333 - رامز مجدي رياض عطيه تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9842 

ورقم قيد 31795    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات )بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

(, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1    /   ش رياض عطيه من ش اسماعيل معروف القصيرين-الزوايه الحمراء

334 - رومانى بدر شفيق مسعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9847 

ورقم قيد 31796    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا )الكمبيوتر ومستلزماته 

والطباعه والعماله الداخليه والخارجيه(, بجهة محافظة القاهرة وحده N15 الكائنه 53 مول كابيتال خلف المحكمه

335 - امير محمد اشرف حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9849 ورقم قيد 31797    محل رئيسى  عن بلي ستيشن )بموجب الموافقة المنية برقم249 لسنة2022 )

فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم13مركز خدمات 

البنفسج )1( أمام معاهد تاجان الزهرية- الدور الثانى فوق الرضى

336 - صفاء محمد عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9852 ورقم قيد 31798    محل رئيسى  عن صيانه السيارات ) دوكو وسمكرة وتجارة زيوت وتجارة قطع غيار 

السيارات (, بجهة محافظة القاهرة مساكن الدلتا الجديدة بلوك 14 مدخل 1-السلم

337 - اشرف مصطفى عبد المحسن محمد البنا تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 9854 ورقم قيد 31799    محل رئيسى  عن مقاولت عامه واستيراد وتصدير فيماعدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6, بجهة محافظة القاهرة 5ا عمارات الفاروقيه جسر السويس بالدور الرضي - محل

338 - داليا عطيه على السيد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9857 ورقم قيد 31800    محل رئيسى  عن مصنع ملبس وتصدير, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم   133

مصنع بالدور الرضى و الول فوق الرضى /ش عمان من مصطفى حافظ

339 - وليد محمد حبيب عبد العظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9858 ورقم قيد 31801    محل رئيسى  عن تجاره مكملت غذائيه وتصنيع لدى الغير وتجاره الملبس 

الرياضيه والكسسوارات الرياضيه ومستلزماتها واجهزه رياضيه, بجهة محافظة القاهرة 426 ش ترعه الجبل

340 - محمود السيد متولى عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9859 ورقم قيد 31802    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة القاهرة 62 ش المركز 

الجتماعى-المرج

341 - مينا طارق موريس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9863 

ورقم قيد 31803    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و 

العلن (, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 28 شارع المستشفي الدور الرضى شقة

342 - محمد عبدالعليم محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 9864 

ورقم قيد 31804    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا ) الطباعه والكميبوتر ومستلزماته والعماله 

الداخليه والخارجيه(, بجهة محافظة القاهرة ش النور المحمدي ش المهندس عصام - المركز الجتماعى

343 - كساب لقطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9866 ورقم قيد 31805    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة القاهرة 1 ش ابو زياد من 4 

ش السادات الحرفيين
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344 - كريم صابر جاد الكريم عبد الباسط تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 9868 ورقم قيد 31806    محل رئيسى  عن تصنيع مراتب, بجهة محافظة القاهرة 582تقسيم  شركة 

النصر و عين شمس ابو رجيله-السلم

345 - على مصطفى على الشيمي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9870 ورقم قيد 31807    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع داخل جمهورية مصر العربية, بجهة محافظة 

القاهرة ش على شاهين عزبه مكاوى ح القبه

346 - رمضان عادل حامد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9871 ورقم قيد 31808    محل رئيسى  عن صيانة تكييفات, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 6 عمارات 

الطيران-مدينه نصر

347 - محمود جمال عبدالمنعم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9873 ورقم قيد 31809    محل رئيسى  عن بوفيه واعمال نظافة فيما )عدا توريد العماله ودون جمع المخلفات 

واعادة تدورها(, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 271 شارع ترعة الجبل شقة بالدور الول فوق الرضى

348 - رومانى نادى طنيوس مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

9881 ورقم قيد 31810    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 2 ش الوحدة الوطنية ش 

جنينة الورد-المرج

349 - ياسر فتح ا عبد السلم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9882 ورقم قيد 31811    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة القاهرة اطلس 760 ب12 م2 

ش 12-السلم

350 - احمد فتحى فهمى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 9883 

ورقم قيد 31812    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفواكه طازجه بالتجزئة, بجهة محافظة القاهرة 10 ش 

التحرير كليو 5 و 4 الهجانه

351 - علء عبدالمجيد عبدالسميع احمد سعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 9884 ورقم قيد 31813    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3سليمان باشا -

الدور الرضى محل رقم 2-مصر الجديدة

352 - هشام حسان احمد محمود النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9885 ورقم قيد 31814    محل رئيسى  عن إدارة مطاعم وكفتيريات, بجهة محافظة القاهرة شروق مدينة نصر 

خلف النادي الهلي

353 - مرقص عاطف باخوم شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9887 ورقم قيد 31815    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة القاهرة ش فهمى عبدالعزيز من ش 

المطبعه ورشه

354 - ساره محمد لطفي عبدالسميع احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9889 ورقم قيد 31816    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة القاهرة ش سليمان باشا من ش 

ابراهيم اللقاني -عقار 3محل رقم 1

355 - محمود مسعود حلمى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9890 ورقم قيد 31817    محل رئيسى  عن تجارة الحذية, بجهة محافظة القاهرة ش عبد الحميد الديب-عقار 

45الرضى -محل رقم 1

356 - ايمن عبد ا جبريل عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 9893 

ورقم قيد 31818    محل رئيسى  عن التوريدات العامة) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية 

والعلن والعمالة( والتصدير, بجهة محافظة القاهرة 4 ش احمد جبر - النعام
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357 - محمد احمد شعراوي عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9894 ورقم قيد 31819    محل رئيسى  عن تشييد المباني و انشاء الطرق, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 

ش علي الروبي - الميرغني الدور الرضى شقة

358 - محمد محمود مسعد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9896 ورقم قيد 31820    محل رئيسى  عن توريدات عموميةفيما عدا )الطباعه والكمبيوتر ومستلزماته والعماله 

الداخليه والخارجيه(, بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار رقم 3 ب ش مهدى عرفة-مدينه نصر

359 - سعد عبدالعزيز ابوالمجد حزين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9899 ورقم قيد 31821    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18ش فتحى عبد ا من 

ش البرج منشيه السد العالى -السلم

360 - ايه بدوي محروس محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 9900 

ورقم قيد 31822    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة القاهرة محل 5 بالعقار 13 مشروع اهالينا 2

361 - ابراهيم فتحى اسماعيل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9901 ورقم قيد 31823    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه )جيم(, بجهة محافظة القاهرة العقار101 / 

مول تاون سنتر ش 151

362 - امير سعيد غريب عشري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9906 ورقم قيد 31824    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبيه فيماعدا الدويه والمكملت 

الغذائيه وتصنعيها لدى الغير, بجهة محافظة القاهرة 9 ه / 5 ش احمد عبد العظيم-غرفه e-البساتين

363 - طه احمد طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 9907 ورقم 

قيد 31825    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبيل, بجهة محافظة القاهرة مول فرست مول الشباب الشمالي 

التجمع الول - محل رقم 16

364 - مينا جرجس جورجى غالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9911 ورقم قيد 31826    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة القاهرة مول الجميزى سنتر بالقطعه 

A16  مركز خدمات-القاهرة الجديدة

365 - محمد شعبان حسين فراج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9912 ورقم قيد 31827    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة ش اسماعيل الفنجري الف 

مسكن

366 - سامر عبد الحليم محمد البشوتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9913 ورقم قيد 31828    محل رئيسى  عن مركز لتقديم خدمات السيارات ) غسيل مواتير السيارات وخدمات 

انقاذ السيارات (, بجهة محافظة القاهرة عقار 30 ش النبوى المهندس بلوك 115 حى السفارات الحى السابع 

الرضى محل

367 - رضا محمد محمد حسن الخولي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9914 ورقم قيد 31829    محل رئيسى  عن مطعم كبابجي, بجهة محافظة القاهرة 239منطقة خدمات - الحي 

الخامس - 108 فدان-مدينه بدر -الرضى -محل رقم 8

368 - ايهاب عبد الرازق غلب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

9923 ورقم قيد 31830    محل رئيسى  عن تجارة عطارة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 22 مساكن صقر 

قريش ش حسنى مبارك شيراتون-الدور الرضى -محل

369 - محمد محمد محمد عوض خاطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9924 ورقم قيد 31831    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية ومشروبات )فيماعدا الكحوليات (, بجهة محافظة 

القاهرة 32 ش مصطفى النحاس
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370 - محمد عبدالعال نصر سلمة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9930 ورقم قيد 31832    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتاجير سيارات فيما عدا ) الطباعه والكمبيوتر 

ومستلزماته والعماله الداخليه والخارجيه(, بجهة محافظة القاهرة ش محمد عبد الرحمن من ش سيد حمادة حوض 

العمدة

371 - محمد احمد مهدى عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9931 ورقم قيد 31833    محل رئيسى  عن اداره جراج )بعد الحصول على التراخيص اللزمة و فى حدود 

المصرح به قانونا (, بجهة محافظة القاهرة عقار 232 ش خالد بن الوليد الدور السابع شقة

372 - احمد عبدالحفيظ عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9933 ورقم قيد 31834    محل رئيسى  عن  مقاولت عموميه و توريدات ) فيما عدا  الطباعه والكمبوتير 

ومستلزماته والعماله الداخليه والخارجيه( وتشطيبات متكامله, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 11 شارع 123 

من شارع العشرين خلف حديقه بدر-جسر السويس

373 - شادى احمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9934 ورقم قيد 31835    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة القاهرة ش قمر من 

احمد عصمت

374 - احمد سمير ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9936 ورقم قيد 31836    محل رئيسى  عن مطعم أسماك بدون جلوس, بجهة محافظة القاهرة عقار رفم 319

مول عربيه -الدور الول محل

375 - علي ابراهيم علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9937 ورقم قيد 31837    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم13 شارع ثابت 

النجار- محل

376 - الء عبدالحميد عبدالسميع احمد سعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 9938 ورقم قيد 31838    محل رئيسى  عن بيع المنسوجات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 ش 

سليمان باشا روكسي محل رقم 3

377 - احمد محمد عربى سليم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9939 

ورقم قيد 31839    محل رئيسى  عن بقاله تجزئة, بجهة محافظة القاهرة ش مدرسة حافظ ابراهيم  كفر الباشا-

المرج

378 - سمير مجدي عياد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9943 

ورقم قيد 31840    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 112 شارع محمد موسى من شارع 

الورشة محل

379 - اسلم هشام محمد مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9944 

ورقم قيد 31841    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة القاهرة 17ش مكرم عبيد -عقار رقم 28

بلوك ب-شقه رقم 3-مدينه نصر

380 - محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطباخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 9946 ورقم قيد 31842    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوراتها, 

55B بجهة محافظة القاهرة اركيديا مول كورنيش النيل - الدور الول - الوحدة

381 - سيد حجازي عبدالرحيم حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9947 ورقم قيد 31843    محل رئيسى  عن مكتب تأجير وبيع سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة 

عقار رقم 9 حارة المعاذ من حارة سلمة ترعة جزيرة بدران محل رقم 1
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382 - ماجد رومانى عزيز مزيون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9948 ورقم قيد 31844    محل رئيسى  عن تكسير بلستيك, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 14 ش صدقى 

اسكندر - م ناصر دور ارضى ورشة

383 - مصطفي سعد عبدا بطران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9955 ورقم قيد 31846    محل رئيسى  عن بيع حلوي من عجين, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9ش زيدان 

-العباسيه

384 - عل مصطفي علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9956 

ورقم قيد 31847    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه واكسسورات  فيما عدا الملبس العسكريه واكسسوارتها, 

بجهة محافظة القاهرة 91 ش مصر حلوان الزراعي عماره روضه المعادي

385 - الحسين علءالدين  محمد على الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 9959 ورقم قيد 31848    محل رئيسى  عن  توريد فيماعدا )اجهزة الكمبوتر ومستلزماته والطباعه 

وتوريد العماله الداخليه والخارجيه ( واجهزة التبريد والتكيف والمقاولت العامه  ., بجهة محافظة القاهرة 49 ش 

حافظ بك-حدائق القبه

386 - مصطفى شعبان احمد نصرالدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9964 ورقم قيد 31850    محل رئيسى  عن تجارة المسامير ولوازمها وعدد ولوازم الورش والمصانع 

والتوريدات العموميه )فيماعدا الكمبيوتر و مستلزماتة و مواد الدعاية و العلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

21 ش حنا خليل القللي بالدور الرضى محل

387 - نرمين مجدى عبدالملك ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

9965 ورقم قيد 31851    محل رئيسى  عن تجهيز وتقديم الوجبات وبيع وجبات سريعه, بجهة محافظة القاهرة 

25ش محمد مقلد المنطقه الثامنه-مدينه نصر

388 - عبدالمجيد محمد عبدالمجيد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 9967 ورقم قيد 31852    محل رئيسى  عن توريد اثاث مكتبي, بجهة محافظة القاهرة 165 ش انابيب 

البترول تقسيم المل النزهه الجديده - شقه رقم 1

389 - اسلم جاد عبدالعظيم جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9969 

ورقم قيد 31853    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة عقار41 ش ابو بكر 

الصديق - الميريه - محل

390 - عزت محمد علي مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 9996 

ورقم قيد 31862    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل معادن, بجهة محافظة القاهرة 3 ش احمد الخشاب عزبة 

العرب مدينة نصر ثاني

391 - اروي احمد فؤاد علءالدين السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 9999 ورقم قيد 31865    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه دون الملبس العسكريه 

واكسسوارتها, بجهة محافظة القاهرة 79 مركز خدمات مول التجمع الخامس

392 - يوسف محمد السيد حامد موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9976 ورقم قيد 31854    محل رئيسى  عن بيع و تجارة الطباق الفوم و العبوات البلستيكية, بجهة محافظة 

القاهرة محل 316 بمدينه الرحاب التجمع الول السوق القديم

393 - عبدالعزيز حسين عبدالعزيز محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-29 

برقم ايداع 9977 ورقم قيد 31855    محل رئيسى  عن توريد المنسوجات بالتجزئه والخردوات, بجهة محافظة 

القاهرة 25ش الفيروز شقه 11 -
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394 - ماهر نورالدين حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9979 ورقم قيد 31856    محل رئيسى  عن بيع مواد تعبئه وتغليف, بجهة محافظة القاهرة عقار 26 ش احمد 

شهاب الدين

395 - سمير عيد فرج ا متريوس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9980 ورقم قيد 31857    محل رئيسى  عن تجارة فلتر المياه المنزلية, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18 ش 

اسماعيل رمزى - الدور الول 4

396 - منال عبدالمنعم منصور ابوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9982 ورقم قيد 31858    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وادوات كتابيه ومكتبيه وكمبيوتر ومستلزماته 

وباقى النشاط طبقا للضرائب طبقا للموافقه المنيه رقم 6943بتاريخ 3/11/2022)فيم عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التصاريح 

الزمه(, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 3بالدور الثالث بالرضى -مكتب شارع محمد الصغير القصيرين

397 - فاتن سيد عبدالنبي السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 9984 

ورقم قيد 31859    محل رئيسى  عن مكتبه دون تصوير المسندات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 168 

شارع صبحي حسين مساكن السكندريه  -المقطم - محل

398 - اسلم تامر على حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 9986 

ورقم قيد 31860    محل رئيسى  عن مكتب نقل افراد وبضائع داخل جمهورية مصر العربية)بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز النفل البرى والدولى(, بجهة محافظة القاهرة عقار 151  مجاوره 8 التجمع الول

399 - رمضان محمد ابوشامه حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9992 ورقم قيد 31861    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 168 ش صبحي حسين مساكن 

السكندريه المقطم0

400 - سامح كمال عبدالحميد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

9997 ورقم قيد 31863    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا الطباعه والكمبيوتر ومستلزماته 

والعماله الداخليه والخارجيه (, بجهة محافظة القاهرة 7ش سليم عبدة -االثالث شقه 21-غرفه 1

401 - اسماء حامد توفيق حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 9998 

ورقم قيد 31864    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة رجالى بالجملة, بجهة محافظة القاهرة 38 ش 

رمسيس - شقه بالدور الول بعد الرضى

402 - طه حمدي طه يسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

10000 ورقم قيد 31866    محل رئيسى  عن توريدات عموميه")فيما عدا الطباعه والكمبيوتر ومستلزماته 

والعماله الداخليه والخارجيه (, بجهة محافظة القاهرة 53 مساكن الزلزال القطاميه

403 - سيد محمد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 10007 ورقم 

قيد 31868    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحاقتها, بجهة محافظة القاهرة 3 ش 

احمد السيد غنيم من غرب السكه الحديد

404 - ايه عصام راشد فهمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 10008 

ورقم قيد 31869    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارت حريمى, بجهة محافظة القاهرة عقار 89-الرضى   / ش 

الميرغنى ارض الجولف-

405 - صادق احمد صادق احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 10010 

ورقم قيد 31870    محل رئيسى  عن بيع جميع انواع الطيور جمله وقطاعي, بجهة محافظة القاهرة 25 ش 

مصطفي منير ادهم الزهراء-مصر القديمه
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406 - ماهر وحيد احمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

10012 ورقم قيد 31871    محل رئيسى  عن تشكيل معادن بالمطرقه والكبس والسبك والدلفنه, بجهة محافظة 

القاهرة 93 ش الفريد ناصية الجمهوريه ارض الجنينه عزبة النخل

407 - تامر رمضان عاشور شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

10015 ورقم قيد 31873    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 53  منطقه النسيم 

السمرات المقطم

408 - بيتر فخرى فهيم شنودة عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

10018 ورقم قيد 31874    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت عامه دون الكمبيوتر ومستلزماته 

ودون الدعاية والعلن, بجهة محافظة القاهرة 52 شارع الطيران

409 - عبير احمد عبدالحميد علي الخولي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

10019 ورقم قيد 31875    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل فيما عدا )تجارة الدويه(, بجهة 

محافظة القاهرة العقار رقم 212ش ترعه الجبل -حدائق القبه

410 - عماد حمدى الجميل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 10020 

ورقم قيد 31876    محل رئيسى  عن مقاولت رخام وجرانيت, بجهة محافظة القاهرة 4 شارع ميهوب الخرطه 

القديمه-الخليفه
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فروع الفراد

1 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   9081 ورقم قيد   22051  محل 

فرعى  عن بيع امصال و لقاحات بيطريه و بيع مستلزمات الحيوانات الليفه  بجهة محافظة القاهرة غرفه بمحل 58 

بلوك 3 كود المرحله 52 منطقه الكرافت زون مدينتى

2 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   9077 ورقم قيد   22051  محل 

فرعى  عن بيع امصال و لقاحات بيطريه و بيع مستلزمات الحيوانات الليفه  بجهة محافظة القاهرة غرفه وحده 46 و 

47 دور الول مول كونكورد ق 44مستثمرين جنوبيه تجمع الخامس

3 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   9084 ورقم قيد   22051  محل 

فرعى  عن بيع امصال و لقاحات بيطريه و بيع مستلزمات الحيوانات الليفه  بجهة محافظة القاهرة غرفه بمحل 1 

عقار 47 مدينه النخيل

4 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   9074 ورقم قيد   22051  محل 

فرعى  عن بيع امصال و لقاحات بيطريه و بيع مستلزمات الحيوانات الليفه  بجهة محافظة القاهرة غرفه بمحل 2 

مول سيلفر ستار فدا ق 34 أ مستثمرين شماليه تجمع الول

5 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   9079 ورقم قيد   22051  محل 

 g1 فرعى  عن بيع امصال و لقاحات بيطريه و بيع مستلزمات الحيوانات الليفه  بجهة محافظة القاهرة غرفه بمحل

b255/b256/b257 دور ارضى ش 90 شمالى

6 - ايمان فاروق على عبدالحميد النجار  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   9125 ورقم قيد   27432  محل 

فرعى  عن طبقا للسجل الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 1 بالدور الرضى بالعقار رقم 5 ش ابوالخير عاصم 

-

7 - ايمان فاروق على عبدالحميد النجار  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   9123 ورقم قيد   27432  محل 

فرعى  عن طبقا للسجل الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار رقم 116 ش مصر والسودان -

8 - سعودى ماركت  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   9302 ورقم قيد   23786  محل فرعى  عن سوبر 

ماركت  بجهة محافظة القاهرة 28 بمشروع البساتين

9 - محمد فهمى سليمان سالم  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   9340 ورقم قيد   26239  محل فرعى  عن  

اثاث مكتبى  بجهة محافظة القاهرة 6/1 ش اللسلكى

10 - طلعت عبده جاد عبد الحفيظ  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   9314 ورقم قيد   30988  محل فرعى  

عن بيع منتجات اللبان  بجهة محافظة القاهرة 12 أ حاره التمساح متفرع من الشيخ ريحان

11 - سيد طايع سيد طايع  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   9315 ورقم قيد   31581  محل فرعى  عن 

استيراد وتصدير )فيماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك للهيئه العامه 

للرقابه علي الصادرات والواردات( وتوكيلت تجاريه وتجاره سيارات  بجهة محافظة القاهرة 13المنطقه الولي 

عمارات مصر للتعمير م شيراتون

12 - سيد طايع سيد طايع  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   9315 ورقم قيد   31581  محل فرعى  عن 

استيراد وتصدير )فيماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 طبقا للقوانين واللوائح المنظمه لذلك للهيئه العامه 

للرقابه علي الصادرات والواردات( وتوكيلت تجاريه وتجاره سيارات  بجهة محافظة القليوبية 2ش ممدوح عطيه- 

عزبة القطاوي- بهتيم- ملك// طايع سيد طايع

13 - كرم ابراهيم شوقى حنال  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   9376 ورقم قيد   24990  محل فرعى  

عن بيع مشروبات دون الكحوليه  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 2 شارع حسين عوده من ارض عوده

14 - وجيه مكنوته عبد المسيح  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   9449 ورقم قيد   23496  محل فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح بيع ملبس جاهزه ) دون الملبس العسكريه واكسسواراتها (  بجهة محافظة القاهرة 41 ش 

ابن الحكم - محل

15 - محمد جميل فوزي عبد العاطي  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   9426 ورقم قيد   28803  محل 

فرعى  عن معرض ادوات منزليه  بجهة محافظة القاهرة 9 عمارة اهالينا 2 ش جمال عبد الناصر
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16 - حنان حسن البنا اسماعيل احمد  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   9440 ورقم قيد   31639  محل 

فرعى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(وخدمات بترولية و فندقية  بجهة 

محافظة القاهرة 12/6ش السلم عرب الجسر

17 - حنان حسن البنا اسماعيل احمد  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   9440 ورقم قيد   31639  محل 

فرعى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والدعايه والعلن والكمبيوتر(وخدمات بترولية و فندقية  بجهة 

محافظة القليوبية عمارة116 ش 31 - الحى الثانى - ملك / حسن البنا اسماعيل

18 - ادهم يسري عبدالفتاح المصري  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   9490 ورقم قيد   24671  محل 

فرعى  عن تجاره تحف وانتيكات  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2مربع 5 ش محمد السباعى 

من طه حسين

19 - ادهم ناصر مامون العاصمى  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   9482 ورقم قيد   28487  محل فرعى  

عن تجارة بقاله جملة وقطاعي  بجهة محافظة القاهرة منطقه الحركه بمشروع الرحاب بوابه رقم 20

20 - يوسف عادل سيد عبد السلم  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   9463 ورقم قيد   31607  محل فرعى  

عن جلى وتقطيع  وتلميع الرخام و الجرانيت للغير  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2ش مصطفى 

مرزوق من فرخندة حسن- الرض اليرانية

21 - محمد جميل فوزي عبدالعاطي  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   9541 ورقم قيد   28803  محل 

فرعى  عن معرض ادوات منزليه  بجهة محافظة القاهرة اضاافة فرع بالعنوان /30 ش ابوداودالظاهرى - الحى الثامن 

- مدينة نصر

22 - محمد اسامه محمود عواد احمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   9613 ورقم قيد   25619  محل 

فرعى  عن تجارة جلود ومستلزمات احذيه  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 5 بالعقار 440 ش بور سعيد

23 - إبراهيم محمد احمد على  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   9773 ورقم قيد   17029  محل فرعى  عن 

تجارة الدوات الكهربائية  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ ورشة رقم1 بالدور الرضى بالعقار1 

حارة عبدالحافظ من شارع الورشة منشأة ناصر

24 - إبراهيم محمد احمد على  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   9769 ورقم قيد   17029  محل فرعى  عن 

تجارة الدوات الكهربائية  بجهة محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ محل رقم2بالدور الرضى بالعقار10 

شارع البيدق سور الدارة الصحية

25 - خضيرى سيد خضيرى احمد  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   9763 ورقم قيد   19686  محل فرعى  

عن ورشة جلى وتقطيع الرخام والجرانيت والمقاولت العامة والتوريدات العمومية  بجهة محافظة القاهرة عماره 28 

بلوك 151 قطعه 82 عمارات النصر

26 - حاتم علء الدين احمد محمد الدقى  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   9905 ورقم قيد   21363  محل 

فرعى  عن تجارة وتوريدات مستلزمات الكمبيوتر وادوات كهربائية  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 8 ش 

الجبرتى

27 - جوزيف عبد المسيح طانيوس الياس  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   9991 ورقم قيد   27204  محل 

فرعى  عن توريدات وتصدير واستيراد فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 9 والمجموعة 19 ) فيما عدا مستلزمات 

الكمبيوتر وادواته والدعاية والعلن والعماله (  بجهة محافظة القاهرة 4ش طه حسين النزهه الجديده
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قيود الشركات

1 - حنفى محمود حنفى وشركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

9143 ورقم قيد  31499    مركز عام  عن تجاره و بيع الساعات الرجالى و الحريمى و الكسسوارات 

الرجالى و الحريمى و المنتجات الجلديه  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 44 ش الجمهوريه ميدان الوبرا 

الدور الثانى شقه برقم 5

2 - شريف رضا احمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

9146 ورقم قيد  31500    مركز عام  عن بيع و شراء الذهب لصالح الغير  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

2 شارع نور السلم - شارع الجمهورية - ش محمد نجيب

3 - قطب سالم عبدالكريم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

9148 ورقم قيد  31501    مركز عام  عن بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة السوق التجارى الكبير 

- منطقه 222 عماره مركز المدينه - محل رقم 1 -

4 - ايمن حسين عبدالعظيم و شركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

9173 ورقم قيد  31518    محل رئيسى  عن مطعم  بجهة محافظة القاهرة أ ش سليم الول

5 - عبدالملك عبدالعال محمد مهران و شركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    9222 ورقم قيد  31533    مركز عام  عن تجاره اكسسوار محمول  بجهة محافظة القاهرة عقار 

رقم 25 حاره الزهريه محل

6 - احمد محمود عبدالحكم وشريكته سلمي محمد حسن حجازي شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    9327 ورقم قيد  31589    مركز عام  عن صيدلية  بجهة محافظة القاهرة رقم 

)24( بمركز خدمات جنوب الكاديميه بحى جنوب الكاديميه التجمع الخامس بالدور الرضى محل رقم 1

7 - سامح برسي مدني حسين وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    9355 ورقم قيد  31602    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائيه والتصدير  بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 57 ش عبدالحكيم الرفاعي متفرع من ش مكرم عبيد

8 - مجدى فتحى زكى محمود و شريكيه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    9373 ورقم قيد  31614    مركز عام  عن مقاولت اعمال السقف المعلقة والديكور  بجهة محافظة 

القاهرة مبنى رقم 41 هليوبوليس جاردنز الدور الول - شيراتون

9 - سامح محمد السيد عيد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

9394 ورقم قيد  31620    مركز عام  عن القيام بأعمال التجارة والتوزيع والتصنيع لدى الغير لمستحضرات 

التجميل الطبية والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية والمطهرات والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور 

والسمدة العضوية والغذية الطبية والبيطرية والخاصة واللت الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات 

المعامل والتوريدات العمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة( 

ومستحضرات التجميل والتصدير  بجهة محافظة القاهرة عمارة86 ش9 الدور2 فوق الرضى-شقة

10 - رامى محمود محمد وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

9401 ورقم قيد  31621    مركز عام  عن بيوتى سنتر  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 19 ش السباق - 

شقه بالدور الرضى

11 - مراد جرجس مجلع و شريكته شركة  رأس مالها 45,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

9427 ورقم قيد  31632    مركز عام  عن تجارة اقمشة ملبس بالتجزئة  بجهة محافظة القاهرة المركز 

التجارى - مول افينيو - المرحلة التاسعة مدينه الرحاب 2 الدور الول

12 - احمد عبد الغفار على عبد الغفار و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    9434 ورقم قيد  31637    مركز عام  عن المقاولت العامة و التوريدات 

العمومية ) فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن (وتجارة السيارات و المركبات و قطع 

غيارها  بجهة محافظة القاهرة 8/2 مجاورة 3 كمبوند وسط البلد 7و-7ز عمارة ايه م

13 - محمد صبحى محمد و شركاه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

9500 ورقم قيد  31659    مركز عام  عن تجارة مأكولت حيوانات اليفة  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

69 شارع النصر من صقر قريش - الشيراتون محل
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14 - وليد سعيد عبد الموجود وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

9505 ورقم قيد  31663    مركز عام  عن توزيع الدوية البشرية و مستلزمات الصيدليات  بجهة محافظة 

القاهرة 81 ش سليم الول برج الفهيم ميدان الحلميه

15 - ممدوح عبد العزيز عبد الوهاب و شركاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    9592 ورقم قيد  31698    مركز عام  عن تحضير وبيع الكشرى والرز باللبن  بجهة محافظة 

القاهرة عقار10 بلوك2 تقاطع ش حسنين هيكل مع حسن الجمل المنطقة السادسة- الدور الرضى- محل

16 - احمد علء عادل و شريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

9605 ورقم قيد  31706    مركز عام  عن تجاره اللكترونيه بموجب موافقه امنيه رقم 156 لسنه 2022  

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 25 شارع د محمد علي البقلي غرفه بالشقه رقم 15

17 - تامر فؤاد كامل شحاته وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

9611 ورقم قيد  31709    مركز عام  عن مكتب رحلت ونقل عاملين وتوكيلت تجارية  بجهة محافظة 

القاهرة عقار25أ عمارات العبور صلح سالم- وحدتين إداريتين

18 - ماجد جلل عامر وشريكاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

9714 ورقم قيد  31750    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة 

ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(  بجهة محافظة القاهرة عمارة17 ش138 مسجد الوطنيه بملك انور سعيد 

متولي عزب- شقة15

19 - شركه محمد زكريا محمود و شركاه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    9733 ورقم قيد  31759    مركز عام  عن بيع الثاث و المفروشات  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 

4 ش محمد محمود رمضان الدور الرضى محل

20 - عمرو مهران وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

9962 ورقم قيد  31849    مركز عام  عن تجاره الدراجات وقطع غيارها  بجهة محافظة القاهرة 4شارع 

رشدى

21 - هانى انسى متى وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

10005 ورقم قيد  31867    مركز عام  عن توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه  بجهة محافظة القاهرة 22 

ش الماظه

فروع الشركات

1 - شركة مولي تكس لتجارة القمشة بالجملة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    9622 ورقم قيد   

15949   فرعى  عن تجارة القمشة بالجملة و الستيراد و التصدير )فيما عدا المجموعة 19 و الفقرة 36 من 

المجموعة 6 ( و التوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 5 يمين مدخل العقار رقم 9 حارة الشيشيني 

مطل علي شارع الزهر

2 - محمد وايهاب فتحي عبد المولي   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    9622 ورقم قيد   15949   

فرعى  عن تجارة القمشة بالجملة و الستيراد و التصدير )فيما عدا المجموعة 19 و الفقرة 36 من المجموعة 6 

( و التوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 5 يمين مدخل العقار رقم 9 حارة الشيشيني مطل علي 

شارع الزهر

Page 38 of 77 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 - عبدا احمد عبدا عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   7513 قيد فى 10-11-2013 برقم ايداع  3305 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

2 - حاتم علء الدين احمد محمد الدقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8535 قيد فى 06-02-2014 برقم ايداع  

469 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري .

3 - روز عماد وجيه فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23638 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  2740 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

4 - السيد ماهر حمودة متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19872 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع  2417 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

5 - عمر علي محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23857 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  

3117 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

6 - مجدي محمود نور الدين محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26641 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

7801 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

7 - السيد جمال رجب جوده شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   30076 قيد فى 13-09-2022 برقم ايداع  

6428 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

8 - علء يوسف ميخائيل برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   701 قيد فى 25-08-2011 برقم ايداع  746 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

9 - مديحه عبدالبر عبدالجليل الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5528 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع  715 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

10 - محمد سعيد جاد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6458 قيد فى 05-06-2013 برقم ايداع  1895 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

11 - اشرف عبد الفتاح ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26219 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

7052 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

12 - خالد يحيى جعفر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8761 قيد فى 25-02-2014 برقم ايداع  770 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

13 - أحمد حافظ عبدالفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   9805 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع  2186 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

14 - محمد محمد مصطفى ابوغالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12927 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع  

468 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري .

15 - خالد محمد عدلى محمد محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   19698 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع  

2052 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

16 - ايمن محمد محمد تاج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   25816 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  6411 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

17 - سوزان ميشيل بطرس عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6315 قيد فى 22-05-2013 برقم ايداع  

1707 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري
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18 - محمد محمود محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   9688 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع  2026 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري .

19 - طايع احمد البدرى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   18919 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  474 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

20 - محمد حامد عرفه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16150 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  620 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

21 - احمد ابراهيم الدسوقى السيد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18428 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  

6104 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

22 - احمد رمزى اسماعيل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   25440 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

5781 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري

23 - السيد الفرغلى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   29417 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع  5201 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

24 - السيد عمر السيد عمر فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14815 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع  2983 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

25 - محمد معاطى ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18520 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع  6281 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

26 - سامح صابر عريان فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   19956 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع  

2558 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

27 - جرجس طلبه ونيس طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   20480 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  3412 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

28 - هيثم عبدالحفيظ عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21284 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

4960 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

29 - شريف سعيد عبدالحليم عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26882 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  

268 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

30 - بسام علم هاشم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28573 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  3596 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

31 - مدحت عجيب فهمى لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28675 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع  3801 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

32 - ندا محمد متولى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7594 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع  3408 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري 

.

33 - محمد كامل احمد محمود بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   7641 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع  

3468 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

34 - ماجده السيد محمود عبدالحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14013 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  

1926 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

35 - سلوى محمد عطيه عبد الخالق ابو الريش  تاجر فرد سبق قيده برقم   28956 قيد فى 23-06-2022 برقم 

ايداع  4355 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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36 - بشرا سالم على هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10225 قيد فى 02-07-2014 برقم ايداع  2749 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

37 - حسن شافعى عبد الهادى الجوجرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16243 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  

819 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

38 - ايمن محمود عبدالعظيم نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   16543 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع  

1385 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره

39 - مينا صدقي حنا صليب مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   23260 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  

2076 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

40 - محمد صلح الدين ابراهيم سكران  تاجر فرد سبق قيده برقم   24734 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  

4616 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

41 - أصبح مؤسسة ممدوح قلدس للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   5563 قيد فى 04-03-2013 برقم ايداع  

756 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

42 - على عبدالرحيم على رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8519 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع  452 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

43 - محمد صالح سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12871 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع  1713 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

44 - عادل معوض على عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   16401 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع  

1142 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

45 - سماح حمدي السيد رستم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16374 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع  1086 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

46 - محمد محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17775 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  4890 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

47 - رامى فيليب اسكندر برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20281 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع  3067 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري .

48 - محروس صابر محمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21211 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع  4834 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

49 - عثمان خيرى جاد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21751 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  5838 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

50 - نورا صلح على احمد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   25920 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

6561 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

51 - عماد محمد عبدالعزيز علي سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28175 قيد فى 14-04-2022 برقم 

ايداع  2733 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

52 - اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   3014 قيد فى 31-05-2012 برقم ايداع  

1515 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة
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53 - امل يحيى محمود عبدالحميد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7873 قيد فى 08-12-2013 برقم ايداع  

3754 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

54 - سوزان سعيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16656 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع  1577 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

55 - عمر حسين تمام سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17769 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  4879 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

56 - مصطفى عوض السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18359 قيد فى 03-12-2019 برقم ايداع  

5983 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

57 - مصطفى عبده على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19835 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  2360 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

58 - علء الدين احمد عبدالجواد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22654 قيد فى 07-03-2021 برقم 

ايداع  1066 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

59 - أحمد طلعت على عفيفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   24656 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  

4488 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

60 - محمد احمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25499 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  5885 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري .

61 - محمد حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16029 قيد فى 31-08-2015 برقم ايداع  4605 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

62 - ايمن محمد عبدا الشافعى فضل فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   23956 قيد فى 22-06-2021 برقم 

ايداع  3288 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

63 - مصطفى صابر عبد الرحمن شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   24199 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

3732 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

64 - يوسف جمال محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26054 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

6793 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

65 - محمد حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27443 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع  8134 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع من القيد

66 - الفت شوقى غبرى بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4829 قيد فى 18-12-2012 برقم ايداع  3622 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري .

67 - سامح محمد نجيب محمد زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   5579 قيد فى 05-03-2013 برقم ايداع  772 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

68 - هانى فريد سيدهم بربش  تاجر فرد سبق قيده برقم   8280 قيد فى 16-01-2014 برقم ايداع  152 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

69 - بسام محمد عباس مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19191 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع  1012 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري .

70 - شيماء محمد سيد احمد لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   20182 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع  

2918 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

71 - سيد عبد المحسن جوده يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   22013 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع  

6395 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

72 - صلح احمد عبد الجواد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22473 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

709 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه / صلح احمد عبد الجواد
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73 - حنان حسن عبدالباقي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29656 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع  5652 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

74 - محمد جلل حسن احمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30185 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع  

6619 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري .

75 - صباح السيد عبدالهادى المدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19075 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع  

791 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

76 - محمود فهمي مصطفى الحناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23867 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  

3135 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

77 - احمد فتحي قرني كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25599 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  6059 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

78 - ابانوب صلح ابودهب بهنان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26209 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

7034 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

79 - ياسر عبد اللطيف فتوح عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   2388 قيد فى 19-03-2012 برقم ايداع  

771 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

80 - حافظ لتجاره و توريد البويات  تاجر فرد سبق قيده برقم   8883 قيد فى 10-03-2014 برقم ايداع  942 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

81 - احمد رمضان احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26130 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

6907 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

82 - سندس سامر سيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   27366 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  1208 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

83 - محمد احمد كامل ابراهيم احمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   4882 قيد فى 24-12-2012 برقم 

ايداع  3692 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

84 - محمد فتحى السيد فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15364 قيد فى 08-07-2015 برقم ايداع  

3731 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

85 - نادر منير ميخائيل ذكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16491 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع  1301 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

86 - ادهم محمد السيد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18869 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  381 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

87 - وفاء حسين قاسم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   25493 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  5876 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

88 - علء عاشور عبد الحميد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   26639 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

7747 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

89 - شنودة يوسف شاكر اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31310 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع  

8754 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

90 - اسامه رفعت محمود محمد مكرم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5011 قيد فى 10-01-2013 برقم ايداع  70 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

91 - ليلى شحاته خلف ا حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   9458 قيد فى 28-04-2014 برقم ايداع  1694 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة
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92 - مارينا عيد قعود صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   19579 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع  1798 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

93 - ياسمين حاتم محمود امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   22067 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع  6521 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

94 - عبد ا محمد عبد ا عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   27415 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

1304 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

95 - سمير لطيف غالى تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   30198 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع  6643 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

96 - حمدان موسى ابو زيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8910 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع  977 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

97 - عبدا فوزان محمد السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18777 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  194 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاره

98 - حسان مصطفي ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24904 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

6451 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل بالعقار رقم 58 

شارع 9 المقطم

99 - يحي محمد عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25506 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  5903 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

100 - السيد محمد عبد الوهاب قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28378 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع  

3152 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

101 - محمود جمال محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29627 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع  5589 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

102 - محمد عبدا محمد عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6452 قيد فى 04-06-2013 برقم ايداع  1887 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

103 - محمد مصطفى عبدالباسط علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9144 قيد فى 01-04-2014 برقم ايداع  

1278 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

104 - احمد سمير محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10282 قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع  2817 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

105 - اسماعيل حسن بدرالدين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17380 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع  

4112 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب المحو ترك التجارة

106 - احمد حسام سيد عنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم   20894 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع  4260 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لترك التجارة وبذلك يمحى القيد من السجل 

التجارى

107 - حسان مصطفي ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24904 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

7326 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى الخر
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رأس المال

1 - دينا محمد مختار عبد الحميد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   23584 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   

2635 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - ميلد نعيم شوقى عزمى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   25556 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع   

5981 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

3 - فخرى محمود محمد عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   12467 قيد فى 25-12-2014 برقم ايداع   

5708 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - السيد محمد عبد الرحمن عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   17812 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع   

4971 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - مهاب مدحت عبد الجواد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   22675 قيد فى 08-03-2021 برقم 

ايداع   1103 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - مؤسسة عبدالعزيز لبيع وتجارة اكسسوارات المحمول تاجر فرد سبق قيده برقم   29012 قيد فى 

27-06-2022 برقم ايداع   4454 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

250,000.000

7 - جهاد سمير محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   30228 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع   6706 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - عبدالفتاح سعيد ناصر عبدالرؤوف تاجر فرد سبق قيده برقم   29733 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع   

5818 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - احمد محمد عصام عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   1626 قيد فى 20-12-2011 برقم ايداع   1800 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - محمد حسني محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   29507 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   5350 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - رحمه دانيال اندراوس سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم   15190 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع   

3503 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   22051 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع   

6484 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

13 - محمد فتحى صابر حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم   8603 قيد فى 11-02-2014 برقم ايداع   555 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

14 - ناهد نجيب السيد احمد القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم   26651 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع   

7770 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - احمد اسماعيل عبد الحافظ حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   27578 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع   

1625 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

16 - سماح حامد كامل احمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم   28610 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع   

3667 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - عبدالباسط احمد جماز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31535 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع   

9226 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - اكرم ابراهيم سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31578 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع   9309 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - يوسف احمد ابوالفضل مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   26841 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع   

194 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - سامح سليم عبدالرحمن الدباس تاجر فرد سبق قيده برقم   27322 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع   

1117 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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21 - مريم عماد حلمى بطرس ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   29688 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع   

5720 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - نسرين محمد محمد المحلوي تاجر فرد سبق قيده برقم   1201 قيد فى 30-10-2011 برقم ايداع   

1307 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

23 - جمال كمال عزيز معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   13674 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع   1444 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - على شبعان جاد السيد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم   20157 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع   

2879 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - اسلم محمد صلح الدين عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم   22623 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع   

1016 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - شنودة حليم رزق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   9250 قيد فى 09-04-2014 برقم ايداع   1427 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - سامى حجاج السيد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   9547 قيد فى 07-05-2014 برقم ايداع   1849 فى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - شنوده حليم رزق اراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   9250 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع   2704 فى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - ابراهيم حسن سيد عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم   27551 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع   

1571 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - محمد فريد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   24186 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع   3693 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - حجاج حمدى عبدالحكم حميدة تاجر فرد سبق قيده برقم   24465 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع   

4170 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - محمد محمود حسين الزنتوت تاجر فرد سبق قيده برقم   27329 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع   

1129 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - باسم نبيل كامل عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   933 قيد فى 02-10-2011 برقم ايداع   999 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - فايزه احمد حسن فوده تاجر فرد سبق قيده برقم   4680 قيد فى 04-12-2012 برقم ايداع   3438 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

35 - احمد شحاته عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13252 قيد فى 18-02-2015 برقم ايداع   

896 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - ايهاب فاروق عيسى ميساك تاجر فرد سبق قيده برقم   22551 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع   878 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - نورا وجيه فهمي روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   24097 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   3538 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - عبدالكريم عبدالعظيم عبدالكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24757 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع   4664 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - السيد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   201 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع   208 فى تاريخ  

28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

40 - رامز ابراهيم داود اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم   5033 قيد فى 13-01-2013 برقم ايداع   94 فى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - محمد كرم سليم حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   16227 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع   782 فى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

42 - ممدوح يوسف حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   31146 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع   

8400 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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43 - عبد المنعم محمود صابر محمود شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   26954 قيد فى 2022-01-19 

برقم ايداع   393 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

44 - فادي ثروت حبيب ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم   31289 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع   

8705 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - مينا بدر حلمى مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم    14485 قيد فى 11-05-2015 برقم ايداع    2549 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 15 ش علي الجندي

2 - احمد محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    23119 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع    1835 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2 ش الجامعه المصريه كفر ابو 

صير بجوار الطريق الدائرى المنطقه الصناعيه

3 - سها احمد شاهد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    29834 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع    6003 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / محل رقم 13 بالدور الرضى 

الكائن بالعقار رقم 3 ش قايتباى المنيل

4 - بول مجدى حنا صادق تاجر فرد سبق قيده برقم    14399 قيد فى 05-05-2015 برقم ايداع    2434 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نادى وادى دجله فرع اكتوبر 2 قسم اول 

6 اكتوبر

5 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22051 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    

6484 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفه بمحل 1 عقار 47 مدينه 

النخيل

6 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22051 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    

6484 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفه بمحل g1 دور ارضى ش 

b255/b256/b257 90 شمالى

7 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22051 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    

6484 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غرفه بمحل p2 ميلنايت مول 

قريه النسايم

8 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22051 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    

6484 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفه وحده 46 و 47 دور الول 

مول كونكورد ق 44مستثمرين جنوبيه تجمع الخامس

9 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22051 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    

6484 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفه بمحل 2 مول سيلفر ستار 

فدا ق 34 أ مستثمرين شماليه تجمع الول

10 - كريم محمد عادل بهجت محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    22051 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    

6484 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفه بمحل 58 بلوك 3 كود 

المرحله 52 منطقه الكرافت زون مدينتى

11 - مجدي محمود نور الدين محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26641 قيد فى 27-12-2021 برقم 

ايداع    7801 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان/ 2 ش امين الخولي

12 - مجدى محمود نورالدين محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26641 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

7749 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 2 ش 

امين الخولي

13 - انس محمد على محمد هلول تاجر فرد سبق قيده برقم    2232 قيد فى 05-03-2012 برقم ايداع    596 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع /الصف امام عمارات ابو 

الهول

14 - سيد تمام محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    26142 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    6927 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش العروبه - المريوطيه -

15 - ايمان فاروق علي عبدالحميد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    27432 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

1333 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار رقم 116 ش 

مصر والسودان -
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16 - ايمان فاروق علي عبدالحميد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    27432 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

1333 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 

2 بالعقار رقم 116 ش مصر والسودان -

17 - ايمان فاروق علي عبدالحميد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    27432 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

1333 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 1 بالدور الرضى 

بالعقار رقم 5 ش ابوالخير عاصم -

18 - اسامه ماكن مفيد جيد تاجر فرد سبق قيده برقم    30887 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع    7935 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 1 ش رمزى 

عيسى ش محمد نجيب عزبه زينب الوكيل - حوض النيل -

19 - ياسر عبد الكريم محمد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    17558 قيد فى 12-09-2019 برقم ايداع    

4448 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / مصنع بالدور الرضي 

مساحته 73 متر داخل ارض بملك مؤسسة المدرسة العبيديه ش مصنع العلف

20 - باسم عهدى ايوب عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    31440 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

9004 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان ليصبح / عقار 

38 حي الملتقي العربي - شيراتون المطار - مكتب L 07  بالوحدة رقم 201 بالطابق الثاني

21 - مكتب معوض لمستحضرات التجميل تاجر فرد سبق قيده برقم    19257 قيد فى 20-02-2020 برقم 

ايداع    1132 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 6 ش البنداقة 

الدور الول شقة 2

22 - عجمي لتجارة المصوغات تاجر فرد سبق قيده برقم    27430 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

1329 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ محل بالعقار 58 شارع 

المنيل عمارة بنك مصر

23 - هانى كمال محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    29138 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    5493 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ ش التروللى بجوار مسجد وكشك 

كهربة القاضى البركة1

24 - هانى كمال محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    29138 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    4676 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ ش التروللى بجوار مسجد وكشك 

كهربة القاضى البركة1

25 - احمد فايز فؤاد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    23249 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    2060 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 2131 ش انس ابن مالك من ش 

عمر بن الخطاب

26 - سعودى ماركت تاجر فرد سبق قيده برقم    23786 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    2985 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 28 بمشروع البساتين

27 - عبد الفتاح احمد سلمه هجرس تاجر فرد سبق قيده برقم    25199 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    

5382 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / ش 19 المزرعه

28 - محمد فهمى سليمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    26239 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    7079 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6/1 ش اللسلكى

29 - طلعت عبده جاد عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم    30988 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

8137 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 أ حاره التمساح متفرع من 

الشيخ ريحان

30 - عماد محمد المصيلحى محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    31294 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    

8722 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / عقار 16 ش قاسم باشا 

النعام  مصنع

31 - تامر محمد محمود بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    31465 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع    9051 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 8ش احمد زيادة من المركز 

الجتماعى
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32 - محمود رمضان على محمد المالح تاجر فرد سبق قيده برقم    6600 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع    

2065 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 

114ش التحرير- الدور الخامس

33 - كرم ابراهيم شوقي حنا ا تاجر فرد سبق قيده برقم    24990 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

5025 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 2 شارع حسين 

عوده من ارض عوده

34 - احمد ابراهيم شحاته محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    3433 قيد فى 22-07-2012 برقم ايداع    

2012 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / ق 39 بنفسج عمارات 

التسعين الشمالي التجمع الول

35 - وجيه مكنوته عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    23496 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع    2478 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 41 ش ابن الحكم - محل

36 - غياض محمد سيد امام تاجر فرد سبق قيده برقم    26342 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    7251 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 52 شقة نموذج B دور الرضي  

ش التحاد التعاوني

37 - محمد جميل فوزي عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    28803 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

4047 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 عمارة اهالينا 2 ش جمال عبد 

الناصر

38 - جورجيوس عزت بشرى عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    31458 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

9037 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / شارع 

وجيه رشدى - من شارع سند حكيم من الخمسين محل رقم )3 (

39 - اشرف محمد فوزى محمد شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    23340 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع    

2215 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 1 ش عبد ا بن رواحه 

من عمار بن ياسر

40 - ادهم يسري عبدالفتاح المصري تاجر فرد سبق قيده برقم    24671 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

4517 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2

مربع 5 ش محمد السباعى من طه حسين

41 - ادهم ناصر مأمون العاصي تاجر فرد سبق قيده برقم    28487 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

3377 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة منطقه الحركه بمشروع الرحاب 

بوابه رقم 20

42 - يوسف عادل سيد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    31607 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

9362 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 2ش 

مصطفى مرزوق من فرخندة حسن- الرض اليرانية

43 - احمد مجدى سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    3582 قيد فى 15-08-2012 برقم ايداع    2188 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 9 شارع البيارى شقة رقم 1 الظاهر

44 - محمد صالح سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12871 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع    1713 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ الوحدة رقم 

108 قطعتين

102- 100 بالقطاع الول 

الحي السكني- سلفر ستار

45 - محمد صالح سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12871 قيد فى 22-01-2015 برقم ايداع    394 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ الوحدة رقم 

108 قطعتين 100.102 الحى السكنى سلفر ستار

46 - صادق احمد صادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26118 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    6892 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 26 ش سيدى 

سعد ابو السعود
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47 - ماريهام رأفت اسكندر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    31606 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

9361 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 7 ش المدينة المنورة من 

احمد مصطفى ق5م1307 محل رقم 4 النزهة الجديدة النزهة القاهرة

48 - فريد احمد يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14407 قيد فى 06-05-2015 برقم ايداع    2446 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / غرفة بالعقار 27 

ش صلح الدين

49 - محمد جميل فوزي عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    28803 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

4047 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضاافة فرع بالعنوان /30 ش 

ابوداودالظاهرى - الحى الثامن - مدينة نصر

50 - اصبح / وائل محمد سليم العكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    16365 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح العنوان 3ش مكرم عبيد-

p2 وحده

51 - ناصر عاطف ويصا واصف تاجر فرد سبق قيده برقم    23372 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع    

2271 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 19شارع عمر بن 

عبدالعزيز من شارع حمام ميخائيل تقسيم وليم عبدالشهيد النزهة2

52 - محمد اسامه محمود عواد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25619 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

6087 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 5 بالعقار 440 ش بور 

سعيد

53 - أحمد محمد عقل الغضبان تاجر فرد سبق قيده برقم    280 قيد فى 22-06-2011 برقم ايداع    292 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 2 حارة 

خالد من شارع المتولي الصيادين الزقازيق الشرقية

54 - محمد حسن محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27443 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    1353 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 11 شارع 

اسماعيل رافت

55 - محمد حسن محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27443 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    1353 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / 11 شارع اسماعيل رافت حدائق 

القبة

56 - عبدالمنعم حسين فهمى على تاجر فرد سبق قيده برقم    3571 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع    

2175 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / م النهضة ب 19 م 4 

شقة 1 مساكن ايجيكو 1800 _السلم

57 - شنودة حليم رزق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9250 قيد فى 09-04-2014 برقم ايداع    1427 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل راس مال الرئيسي الخر ليصبح / 

خمسون الف 50000 جنيه فقط ل غير

58 - إبراهيم محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    17029 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    3421 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ محل رقم2

بالدور الرضى بالعقار10 شارع البيدق سور الدارة الصحية

59 - إبراهيم محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    17029 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    3421 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ ورشة رقم1 

بالدور الرضى بالعقار1 حارة عبدالحافظ من شارع الورشة منشأة ناصر

60 - خضيرى سيد خضيرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19686 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع    

2033 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عماره 28 بلوك 151 قطعه 82 

عمارات النصر

61 - على عادل على سليمان الحجار تاجر فرد سبق قيده برقم    30551 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع    

7265 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 19 سندباد 

مربع 1313
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62 - سيف النصر جابر حسن عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    4917 قيد فى 27-12-2012 برقم ايداع    

3737 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 

الدور الرضى بالعقار رقم10 ش المخازن السبتية- بولق أبوالعل

63 - ايمان عبد المرتضى باهى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23810 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

3025 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / محل بالدور الرضى 

عقار 13 ش رشدى عزبة النخل المرج

64 - عماد على محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    31640 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع    9441 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 16 ش الخمسين حى الواحه 

محل بالرضى

65 - محمد احمد كامل ابراهيم احمد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    12464 قيد فى 25-12-2014 برقم 

ايداع    5704 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء العنوان الكائن 171 

امتداد رمسيس محل رقم 2 عمارات الظباط القاهرة

66 - احمد شحاته عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13252 قيد فى 18-02-2015 برقم ايداع    

896 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / محل 154 بحصة قدرها 

18 قيراط عنبر 8 خضار سوق العبور

67 - سيد صلح سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    6010 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع    1316 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب رقم 3 بالدور 

الول بالعقار رقم 7 شارع يوسف تقاطع برهان

68 - حاتم علءالدين احمد محمد الدقى تاجر فرد سبق قيده برقم    21363 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    

5083 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 8 ش الجبرتى

69 - جرجس حنا رشدى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    23150 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    1887 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 20 شارع الحريه - 

شارع التروللي - شقه بالدور الرضي

70 - احمد نصر فهيم محمود مصطفى فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    23591 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع    2642 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم 5 الدور الثاني 

بالعماره رقم 141 البنفسج 9 التجمع الول

71 - حسان مصطفي ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    24904 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

4902 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان /محل 

بالعقار رقم 44 ش الهرم

72 - حسان مصطفي ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    24904 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

4902 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالمحل  / 

العقار رقم 58 شارع 9

73 - نادر مظهر محمد بشنك تاجر فرد سبق قيده برقم    12394 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع    5623 

 m1 13 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب

وحدة رقم 201 الطابق الثانى عقار 38 حى الملتقى العربى - شيراتون المطار

74 - هانى عبدالرازق السيد العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم    14304 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    

4556 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم )148( -  التجمع 

الثالث محلية )5(

75 - البير زكريا عطيت ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16471 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    

1275 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 13 ش المطبعة الهلية 

محل رقم 43و44

76 - حسان مصطفي ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    24904 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

4902 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 87 المنطقة الصناعية 

الحرفية الولى
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77 - حسان مصطفي ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    24904 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

4902 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعنوان/ 87

المنطقة الصناعية الحرفية الولى

78 - حسان مصطفي ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    24904 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

7326 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الرئيسى الخر بالعنوان/ 87

ا المنطقة الصناعية الحرفية الولى

79 - جوزيف عبد المسيح طانيوس الياس تاجر فرد سبق قيده برقم    27204 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

901 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4ش طه حسين النزهه الجديده
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النشاط

1 - محمد ابراهيم محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  1883 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع    195

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / نركيب اجهزه التصالت و شبكات كمبيوتر و 

ملحقاتها و تصميم برمجيات و توريد معدات ثقيله و انظمه اطفاء بموجب موافقه امنيه رقم 56 لسنه 2022

2 - أصبح/ منصور للترجمة تاجر فرد سبق قيده برقم  2358 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع    738وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ تنظيم رحلت )داخليا( والترجمة )بموجب الموافقة 

المنية برقم 76 لسنة2022 فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية/ بعد الحصول على التراخيص اللزمة

3 - محمد ابراهيم حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9156 قيد فى 01-04-2014 برقم ايداع    1295

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التصدير

4 - حبيب عزت حبيب حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  10120 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع    2616وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل / ورشة اكسسوار حريمي يدويا

5 - محمود جابر احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  18610 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    6469

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / مقلة وبيع هدايا

6 - ندي سيد محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  26098 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    6864

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ توريد أجهزة ومستلزمات طبية )دون 

الدوية(

7 - انس هشام فؤاد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  20854 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    4159وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ خدمات الشحن الدولى والتصدير والتوكيلت الملحية 

والتوريدات العمومية )فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة(

8 - فادى جورج حليم مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  18040 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع    5393

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / غسيل و تشحيم السيارات فى مواقعها

9 - فخرى محمود محمد عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  12467 قيد فى 25-12-2014 برقم ايداع    

5708وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / التصدير والستيراد فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6

10 - ياسر عبد الكريم محمد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  17558 قيد فى 12-09-2019 برقم ايداع    

4448وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / تصنيع بلستيك وكاوتشوك

11 - احمد جمال محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  22303 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    394وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع موبيلت بالعموله

12 - محسن محمد ابو بكر عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  28588 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

3622وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة وبيع سيارات والموتوسكلت 

لحساب الغير

13 - مهند ابراهيم يوسف السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1975 قيد فى 07-02-2012 برقم ايداع    290وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره وصيانة الجهزة الكهربائية

14 - منير محمد عبدالحليم طلخان تاجر فرد سبق قيده برقم  7511 قيد فى 07-11-2013 برقم ايداع    3302

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره الفوم

15 - حنين سعد حنين مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  11617 قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع    4612وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / تركيب وصيانة وحدات معالجة المياه

16 - احمد محمد عصام عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  1626 قيد فى 20-12-2011 برقم ايداع    1800وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الستيراد

17 - يوسف لوسيان فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  6521 قيد فى 10-06-2013 برقم ايداع    1969وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ توريد الملبس )فيماعدا الملبس العسكرية 

وإكسسواراتها( والثاث والجهزة والدوات الرياضية ومستحضرات التجميل )فيماعدا الدوية( ولعب الطفال
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18 - جرجس منير نسيم جرس تاجر فرد سبق قيده برقم  16602 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع    1489

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / مصنع احذية بلستيك

19 - ريم احمد عبداللطيف مصطو العكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  29288 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    

4960وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريد ادوات منزلية جملة

20 - اميره عمر محمد محمد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  25284 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    

5524وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / عرض مصنفات سمعيه وبصرية عن 

طريق الكمبيوتر الي النشاط الصلي فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بموجب موافقة امنية رقم 6161 في 5 / 10 / 2022

21 - محمد نعيم محمد ابو عنزه تاجر فرد سبق قيده برقم  30270 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع    6793

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / التصدير

22 - عبد العزيز سعد محمد حمادة تاجر فرد سبق قيده برقم  4178 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع    2909

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة السيارات والدرجات البخارية والغاء 

نشاط / الستيراد

23 - ايمن السيد اسماعيل عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  31321 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع    

8770وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / توريدات عموميه ) فيما عدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و مواد الدعايه و العلن ( و انشاء و تشطيب ديكورات

24 - سمير يوسف محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31541 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    9238

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح النشاط/ تجارة معدات الضاءة

25 - احمد ابراهيم شحاته محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  3433 قيد فى 22-07-2012 برقم ايداع    2012

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تسويق الكتروني والبيع لحساب الغير فيما عدا 

المن والحراسة والكاميرات االلسلكية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة . بموجب موافقة امنية رقم 6861 

في 3 / 11 / 2022

26 - ابانوب اليشع وليم حكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17246 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    3847وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره اقمشه مليات بالتجزئه

27 - حسين عمر متولي جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  27555 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    1576

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصوير مستندات بموجب موافقه امنيه برقم 195 

لسنه 2022

28 - احمد اسماعيل عبد الحافظ حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27578 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    

1625وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ تجارة الخردة

29 - عبدالباسط احمد جماز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31535 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    

9226وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد فيماعدا الفقرة 36 من 

المجموعة 6 و المجموعة 19

30 - محمد صالح سعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12871 قيد فى 22-01-2015 برقم ايداع    394وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ إدارة المشروعات العقارية

31 - سامح سليم عبدالرحمن الدباس تاجر فرد سبق قيده برقم  27322 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

1117وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستيراد

32 - نسرين محمد محمد المحلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  1201 قيد فى 30-10-2011 برقم ايداع    

1307وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ تنظيم المعارض والمؤتمرات

33 - مصطفى حسن شكرى محمد شكرى تاجر فرد سبق قيده برقم  13590 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع    

1342وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبح/ توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماتة ودون مواد الدعاية والعلن والعمالة( ومركز تجميل )دون إجراء العمليات الجراحية(

34 - محمد عز صابر حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  28027 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    2454وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط مكتب نقل عمال والرحلت دون الرحلت 

السياحية
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35 - حسام محمد محمد ابو عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم  30514 قيد فى 09-10-2022 برقم ايداع    

7206وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / تجارة مواد غذائية

36 - احمد محمد امين علي رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  31382 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    8884

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة المواد الغذائية

37 - جمال كمال عزيز معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  13674 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع    1444

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الدعاية والعلن

38 - مكتب معوض لمستحضرات التجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  19257 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع    

1132وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجاره و توزيع مستحضرات التجميل ) فيما 

عدا الدويه ( و لوازم الكوافير

39 - اسلم محمد صلح الدين عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  22623 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    

1016وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ تركيب وصيانة أنظمة الطفاء والنذار

40 - احمد السيد احمد طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  25716 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    6235

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع منظفات جملة و تجزئة

41 - هبه فتحى محمد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  1577 قيد فى 15-12-2011 برقم ايداع    1748

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اصبح / توريد اكسسوارات و مستحضرات التجميل

42 - تعديل السم التجاري ليصبح / الشويحي وود تاجر فرد سبق قيده برقم  13741 قيد فى 2015-03-19 

برقم ايداع    1538وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / اكمال مباني 

وتشطيبات

43 - هيثم محمد موسي عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  24586 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    

4364وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / الزراعه والتخضير والتطهير ومكافحه 

الحشرات والفات

44 - وليد محمد محمود احمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  30500 قيد فى 05-10-2022 برقم ايداع    

7183وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجارة و توريدات غذائية

45 - محمد عبدالمنعم أبوالسعود زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  30706 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع    

7570وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / التصدير

46 - عبدالمنعم حسين فهمى على تاجر فرد سبق قيده برقم  3571 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع    2175

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ مكافحه حشرات طائره و زاحفه

47 - إبراهيم محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  17029 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    3421

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة نشاط/ مصنع سحب وتغليف السلك الكهربائية )

بعد الحصول على التراخيص اللزمة(

48 - معتز رمزى عبد العزيز حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  29122 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

4655وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة وبيع اجهزة الكمبيوتر واللب 

توب ومستلزماتها بموجب موافقة امنيه برقم 6941 بتاريخ 3/11/02022 فيما عدا المن والحراسة و اللسلكيه 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمه

49 - بسام شوقى حبشى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  29912 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع    6128

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب رحلت داخل جمهورية مصر العربية

50 - ابو السعود للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  30822 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع    

7811وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع ملبس جاهزة

51 - خالد محمدمحمود حفني تاجر فرد سبق قيده برقم  9379 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع    1593وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصميمات و ديكورات

52 - عنايات محمد شحاته السيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  19856 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    

2392وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد )فيماعدا المجموعة 19 و 

الفقرة36 من المجموعة 6 (
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53 - ايمان عبد المرتضى باهى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23810 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

3025وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عمومية )فيماعدا الكمبيوتر 

و مستلزماتة و مواد الدعاية و العلن (

54 - محمد فريد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  24186 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    3693

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تصدير

55 - صبري عبدالحكم سالم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  25211 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

5406وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / تجهيز و ادارة الكافيتريات و توريدات 

غذائية و عمومية

56 - محمد محمود حسين الزنتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  27329 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

1129وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   إضافة نشاط/ ورشة نجارة

57 - ايهاب فاروق عيسى ميساك تاجر فرد سبق قيده برقم  22551 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    878

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الستيراد والتصدير

58 - عبدالكريم عبدالعظيم عبدالكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24757 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    

4664وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح / بيع قطع غيار سيارات مستعملة و جديد

59 - مياده ابراهيم عبد النبى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25531 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

5942وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح / معرض موبيليا

60 - محمد سيد الراوي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  26712 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    7876وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط / بيع وشراء السيارات الزيرو وكسر الزيرو

61 - سيد على السيد نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  31181 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    8465

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / المقاولت العامة و انشاء و ادارة محطات 

الوقود و تموين السيارات )زيوت و تشحيم (

62 - نادر محمد عبد الحليم اشعت تاجر فرد سبق قيده برقم  31461 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

9044وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / المقاولت العمومية

63 - محمد عبدالقادر عبدالرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3243 قيد فى 28-06-2012 برقم ايداع    

1786وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة وتوريد مواد بناء 

والكترونيات وكمبيوتر واكسسوارات لدى الجهات الحكومية فقط بموجب موافقة امنية برقم 9064 بتاريخ 

8/12/2022 فيما عدا توريدالعمالةوالمن والحراسة واالسلكيه وغير لسلكية والمجموعة 19 والمجموعه 6 من 

الفقرة 36 والنترنت بعد الحصول على التراخيص الزمة

64 - ايه مصطفى عبد العزيز عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  28170 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

2726وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التسويق العقارى بموجب شهادة 

الصادرات والواردات

65 - ممدوح يوسف حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  31146 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع    8400

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط : التوريدات العمومية )فيماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماتة و مواد الدعاية و العلن ( التصدير و الستيراد فيماعدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و المجموعة 19

66 - محمد صلح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18230 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    5730

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة مطاعم وكافيهات وايجار ملعب

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2358 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2012  برقم ايداع 738.000 الى : الغاء السمة التجارية

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2358 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2012  برقم ايداع 738.000 الى : أصبح/ منصور للترجمة

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14485 وتم ايداعه بتاريخ   

Second start 11-05-2015  برقم ايداع 2,549.000 الى : اصبح / ساكند ستارت

4 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29834 وتم ايداعه بتاريخ   

cozy bed 30-08-2022  برقم ايداع 6,003.000 الى : اصبحت / كوزى بيد

5 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22051 وتم ايداعه بتاريخ   

vet voice 22-12-2020  برقم ايداع 6,484.000 الى : اصبحت / فيت فويس

6 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31394 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2022  برقم ايداع 8,907.000 الى : أصبحت السمة/ مركز منتل كرياتفيتى للتدريب

7 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31415 وتم ايداعه بتاريخ   

AL- 30-11-2022  برقم ايداع 8,954.000 الى : أصبحت السمة/ الخلص فيرنتشر للتوريدات العمومية

 ekhlas furniture

8 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7286 وتم ايداعه بتاريخ   

03-10-2013  برقم ايداع 3,006.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / البطل للتوريدات العموميه

9 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7511 وتم ايداعه بتاريخ   

07-11-2013  برقم ايداع 3,302.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح فوم هوم

10 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15564 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2015  برقم ايداع 3,978.000 الى : أصبحت السمة/ تكوين رؤيا

11 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23977 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2021  برقم ايداع 3,324.000 الى : أصبحت السمة/ جلوريا لمعدات المصانع ولوازم الورش

12 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31388 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 8,894.000 الى : أصبحت السمة/ فرست

13 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31419 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-11-2022  برقم ايداع 8,964.000 الى : إضافة السمة/ ماستر ديلز إيجيبت للستيراد والتصدير 

master deales egypt والتوكيلت التجارية

14 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31465 وتم ايداعه 

IT بتاريخ   04-12-2022  برقم ايداع 9,051.000 الى : اضافة / اي تي ايجيبت فود

15 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16333 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-04-2019  برقم ايداع 982.000 الى : اضافه / الخلص لبيع الزيوت

16 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17246 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2019  برقم ايداع 3,847.000 الى : اصبحت / المحبه لتجاره اقمشه مليات بالتجزئه

17 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22907 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-03-2021  برقم ايداع 1,511.000 الى : تعديل السم التجارى / عاصم للملبس الجاهزة

18 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23180 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2021  برقم ايداع 1,952.000 الى : اصبحت / كايروميتال

19 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27862 وتم ايداعه 

G3 Cooton بتاريخ   23-03-2022  برقم ايداع 2,143.000 الى : اصبحت / جى 3 قطن

20 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27578 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-03-2022  برقم ايداع 1,625.000 الى : أصبحت السمة/ الديما لتجارة الخردة
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21 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31392 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 8,903.000 الى : اصبح / العاصمة للعزل و كيماويات البناء

22 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31535 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 9,226.000 الى : اصبحت / ايروتولز للستيراد و التصدير

23 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12871 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-01-2015  برقم ايداع 394.000 الى : الغاء السمة التجارية

24 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1201 وتم ايداعه بتاريخ   

30-10-2011  برقم ايداع 1,307.000 الى : أصبحت السمة/ نان

25 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13590 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-03-2015  برقم ايداع 1,342.000 الى : بلس للتوريدات العمومية

26 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14407 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2015  برقم ايداع 2,446.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة السما العمار 

للمقاولت والتجارة

27 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28027 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2022  برقم ايداع 2,454.000 الى : اضافة سمه تجارية / المصريه لنقل العمال والرحلت

28 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30514 وتم ايداعه 

the      بتاريخ   09-10-2022  برقم ايداع 7,206.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الملكه    ن

queenn

29 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31257 وتم ايداعه 

bobbos بتاريخ   20-11-2022  برقم ايداع 8,626.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / بوبوس

30 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31382 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2022  برقم ايداع 8,884.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة الرزق لتجارة 

المواد الغذائية

31 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13674 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2015  برقم ايداع 1,444.000 الى : أصبحت السمة/ جي أف

32 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16159 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-03-2019  برقم ايداع 631.000 الى : تعديل السمة التجارية/ ايفل للملبس الجاهزة

33 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20157 وتم ايداعه 

auto car بتاريخ   15-07-2020  برقم ايداع 2,879.000 الى : اصبح / اوتو كار

34 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20465 وتم ايداعه 

semoo بتاريخ   06-08-2020  برقم ايداع 3,389.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح/ سيمو

35 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30590 وتم ايداعه بتاريخ   

12-10-2022  برقم ايداع 7,349.000 الى : همس السيد عبده السيد

36 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31710 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2022  برقم ايداع 9,615.000 الى : محمد حسن عبدالوهاب حسن

37 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1577 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-2011  برقم ايداع 1,748.000 الى : اصبح / بريتى واى

38 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2893 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2012  برقم ايداع 1,374.000 الى : اضافه سمة تجارية / ثري ام ايه للتوريدات

39 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22536 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2021  برقم ايداع 843.000 الى : اصبح / انترناشيونال لتجهيزات الفنادق

40 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30500 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-10-2022  برقم ايداع 7,183.000 الى : اصبح / النهار للتجارة و التوريدات الغذائية

41 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17029 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2019  برقم ايداع 3,421.000 الى : إضافة السمة/ ماس لسحب وتغليف السلك الكهربائية
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42 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29912 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-09-2022  برقم ايداع 6,128.000 الى :  تعديل السمة التجارية لتصبح / مكتب بيسو لنقل العمال 

والرحلت

43 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30822 وتم ايداعه بتاريخ   

26-10-2022  برقم ايداع 7,811.000 الى : ابو السعود للملبس الجاهزة

44 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23810 وتم ايداعه 

high speed  بتاريخ   13-06-2021  برقم ايداع 3,025.000 الى : اصبح / هاى سبيد تكنولوجى

technology

45 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25211 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-09-2021  برقم ايداع 5,406.000 الى : اضافة السمة لتصبح / ماجيك لتجهيز و اادارة 

الكافيتريات و التوريدات الغذائية و العمومية

46 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28923 وتم ايداعه 

) salad store ( بتاريخ   22-06-2022  برقم ايداع 4,286.000 الى : سالد ستور

47 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31640 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2022  برقم ايداع 9,441.000 الى : كايرو ماركت

48 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12570 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-01-2015  برقم ايداع 16.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / المصرية للتجارة و 

التوريدات

49 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25152 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2021  برقم ايداع 5,304.000 الى : اصبح / رويال لداره المطاعم

50 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31697 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-12-2022  برقم ايداع 9,591.000 الى : اضافة / مؤسسة الندا لقطع غيار السيارات

51 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25531 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2021  برقم ايداع 5,942.000 الى : اضافة سمه تجاريه / جولدن هوم ديزاين

52 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26712 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-12-2021  برقم ايداع 7,876.000 الى :  تعديل السمة التجارية / الراوى لتجارة السيارات

53 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31461 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2022  برقم ايداع 9,044.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / طيبه للنقل و التجاره و 

المقاولت العموميه

54 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31405 وتم ايداعه 

modern  بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 8,938.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مودرن تك

tech

55 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31558 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2022  برقم ايداع 9,273.000 الى :  اضافة سمة تجارية / نيو كلسيك
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الشخاص

1 - محمد صالح السيد محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   31150 وتم ايداعه بتاريخ  13-11-2022 برقم 

ايداع    8410تم التأشير فى تاريخ   13-11-2022   بــ  

2 - محمد احمد عبداللطيف احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31634 وتم ايداعه بتاريخ  

13-12-2022 برقم ايداع    9429تم التأشير فى تاريخ   13-12-2022   بــ  

3 - حنان حسن البنا اسماعيل احمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   31639 وتم ايداعه بتاريخ  13-12-2022 برقم 

ايداع    9440تم التأشير فى تاريخ   13-12-2022   بــ  

4 - محمد حسن عبدالوهاب حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31710 وتم ايداعه بتاريخ  

19-12-2022 برقم ايداع    9615تم التأشير فى تاريخ   19-12-2022   بــ  

5 - حمدي  عبدا محمد  سليمان  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31721 وتم ايداعه بتاريخ  

20-12-2022 برقم ايداع    9653تم التأشير فى تاريخ   20-12-2022   بــ  

6 - امنيه محمود  سليمان  ابراهيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31724 وتم ايداعه بتاريخ  

20-12-2022 برقم ايداع    9660تم التأشير فى تاريخ   20-12-2022   بــ  

7 - نادى  يوسف  عبد ا  شحاته  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31771 وتم ايداعه بتاريخ  

22-12-2022 برقم ايداع    9755تم التأشير فى تاريخ   22-12-2022   بــ  

8 - محمد فريد حسن اسماعيل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   31785 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-25 

برقم ايداع    9808تم التأشير فى تاريخ   25-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - احمد محمد امين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    22863 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع   1452 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ ملخصه مسجل ومشهر 

عنه رقم 2221 لسنة 2022 واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري .

2 - احمد شعبان احمد وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم    26754 قيدت فى 03-01-2022 برقم ايداع   41 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ ملخصه مسجل ومشهر 

عنه رقم 2821 لسنة 2022 محكمة القاهرة الجديدة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري .

3 - عزمى عطيه على زكى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    17709 قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع   

4752 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد الفسخ برقم 1488 

وأستلم كل شريك كافه حقوقة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

4 - تامر حلمى حسن ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    26590 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع   

7649 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد فسخ ملخصه مسجل 

ومشهر عنه رقم 2917 لسنة 2022 محكمة القاهرة الجديدة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحي القيد من 

السجل التجاري .

5 - شركة باسم وكريم   شركة سبق قيدها برقم    16863 قيدت فى 12-06-2019 برقم ايداع   1981 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب عقد الفسخ برقم المسجل ملخصة محكمه برقم 573 لسنة 

2022

6 - محمود الشامى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    17359 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع   4045 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركه بموجب عقد فسخ رقم 1212 

لسنه 2022

7 - جورج ملك وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    23855 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع   3114 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل سبب الفسخ الشركة  العقد المسجل ملخصة برقم 2937 

لسنة 2022

8 - محمود السيد العربي أحمد أبو بكر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    23519 قيدت فى 2021-05-23 

برقم ايداع   2518 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ المسجل برقم 

2895 لسنه 2022 تم محو القيد لفسخ الشركه

9 - تامر فؤاد كامل شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    31709 قيدت فى 19-12-2022 برقم ايداع   

9611 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد الفسخ المسجل محكمه برقم 2798 

لسنة 2022
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - أيمن صفوت وشركاة شركة سبق قيدها برقم     20169 قيدت فى 16-07-2020 برقم ايداع    2896وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - عصام شديد شاهين عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23371 قيدت فى 04-05-2021 برقم ايداع    

2270وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - اصبحت / راندا حنا صبحى و شريكها شركة سبق قيدها برقم     30598 قيدت فى 12-10-2022 برقم 

ايداع    7366وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  21,000.000

4 - محمود صالح ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31748 قيدت فى 29-08-2018 برقم ايداع    

11945وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

5 - محمد صديق مطاوع وشريكه باسل يوسف محمد عبدا شركة سبق قيدها برقم     24488 قيدت فى 

05-08-2021 برقم ايداع    4204وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

6 - اصبح / علء محمد عثمان تمام و شركاه شركة سبق قيدها برقم     8750 قيدت فى 24-02-2014 برقم 

ايداع    748وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

7 - محمد عبد الغفور عبد الرزق سرحان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28437 قيدت فى 2022-05-19 

برقم ايداع    3254وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - يوسف على حامد جبر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     23953 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع    

3283وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / غرفه بمدخل خاص بفيل 

E 50 كومباوند ماى فير

2 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26340 قيدت فى 06-12-2021 برقم ايداع    

7248وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 

عمارة رقم33 الدور الثانى نموذج1 شارع كورنيش النيل مدخل المعادى2 بجوار بنزينة توتال

3 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26340 قيدت فى 06-12-2021 برقم ايداع    

7248وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 

وحدة406 الدور الرابع بمول نورس التسعين الشمالى

4 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26340 قيدت فى 06-12-2021 برقم ايداع    

7248وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 

وحدة305 بالدور الثالث بمول داون تاون محور مركزى قطاع جنوبى ق29

5 - محمد على ابراهيم عجوه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     26340 قيدت فى 06-12-2021 برقم ايداع    

7248وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ شقة 

بالدور السادس بالعقار رقم447 شارع الهرم

6 - اروى عبدالمحسن احمد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     25023 قيدت فى 12-09-2021 برقم 

ايداع    5073وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 81 تقسيم فريد 

زكى تقاطع شارع جمال صديق مع خليل ابوعلم

7 - محمود صالح ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31748 قيدت فى 29-08-2018 برقم ايداع    

11945وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / شقه رقم 33 بالدور 

التاسع بعد الرضي بالعقار رقم 10072بالمجاوره العاشره - تقسيم الهضبه السفلي بالمعراج وبذلك تم محو القيد 

من سجل تجارى الجيزه

8 - منى سعيد وشركائها شركة سبق قيدها برقم     10218 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    2740وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / المحل رقم أ 14 بالدور الرضى مبنى 

106 مركز المدينه التجارى بالتجمع الخامس

9 - منى سعيد وشركائها شركة سبق قيدها برقم     10218 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    2740وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رقم 8 

بالدور الرضى بالعقار رقم 18 شارع نزيه خليفه

10 - منى سعيد وشركائها شركة سبق قيدها برقم     10218 قيدت فى 02-07-2014 برقم ايداع    2740وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رقم 1 الكائن 

بالعقار رقم 20 تنظيم شارع المرعشلى

11 - اصبح  ياسر الموصلى و شركاؤه شركة سبق قيدها برقم     14851 قيدت فى 02-06-2015 برقم ايداع    

3035وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة أصبح/ 5حارة أحمد حسن شارع 

رشدى الدور الرضى شقة1

12 - شركة محمد و ايهاب فتحى عبد المولى شركة سبق قيدها برقم     15949 قيدت فى 26-08-2015 برقم 

ايداع    4502وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 5 يمين مدخل 

العقار رقم 9 حارة الشيشيني مطل علي شارع الزهر
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13 - محمد طارق على احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27278 قيدت فى 14-02-2022 برقم ايداع    

1049وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ق 11 ب 20008 المتداد الغربى 

بالمنطقه الصناعيه

14 - اصبح / ماهر سعد زغلول محمد صالح و شركائه شركة سبق قيدها برقم     20926 قيدت فى 

14-09-2020 برقم ايداع    4318وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح / كائن بالعقار رقم 18 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد

15 - شركة محمد و ايهاب فتحى عبد المولى شركة سبق قيدها برقم     15949 قيدت فى 26-08-2015 برقم 

ايداع    4502وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان/ محل رقم 5 يمين مدخل العقار رقم 9 حارة الشيشيني مطل علي شارع الزهر- شياخة الحمزاوى

16 - شركة مولي تكس لتجارة القمشة بالجملة شركة سبق قيدها برقم     15949 قيدت فى 19-12-2022 برقم 

ايداع    9622وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان/ محل رقم 5 يمين مدخل العقار رقم 9 حارة الشيشيني مطل علي شارع الزهر

17 - محمد وايهاب فتحي عبد المولي شركة سبق قيدها برقم     15949 قيدت فى 19-12-2022 برقم ايداع    

9622وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ محل 

رقم 5 يمين مدخل العقار رقم 9 حارة الشيشيني مطل علي شارع الزهر
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النشاط

1 - محمد خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     30637 قيدت فى 16-10-2022 برقم ايداع    7440 وفى 

تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انتاج البذور والشتالت وبيعها وتأجيرها وبيع الروائح 

ومستحضرات التجميل والصابون بالجملة وتصنيعها لدي الغير .

2 - جون نبيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21526 قيدت فى 28-10-2020 برقم ايداع    5396 وفى 

تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / تجارة الشغال اليدويه على خامات متنوعه والتوريدات 

العمومية والدعاية والعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وتوريد العمالة والمن 

والحراسة والنترنت والملبس العسكرية بعد الحصول علي التراخيص اللزمة بموجب موافقة امنية رقم 6484 

في 9 / 10 / 2022

3 - محمود صالح ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31748 قيدت فى 29-08-2018 برقم ايداع    

11945 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /  تجارة وتوزيع و تسويق و توريد 

المستحضرات الدوائية والبشرية والبيطرية والمطهرات ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والغذية 

الخاصة واللقاحات والمصال وخامات العلف وإضافات العلف والمستلزمات البيطرية ومستلزمات المعامل 

والمطهرات والمنظفات البيطرية والدوات الزراعية والمخصبات الزراعية والسمدة الكيماوية والعضوية 

والمبيدات الحشرية ومبيدات الفات الزراعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية و اللبان والبان ومستلزمات 

الطفال والعشاب الطبية والحلويات  والعبوات البلستيكية والجهزة الطبية ومستلزمات المعامل والمستشفيات 

وتصنيع كل ما سبق لدى الغير

4 - جمال حسن ربيع وشريكته شركة سبق قيدها برقم     11332 قيدت فى 15-10-2014 برقم ايداع    4221 

وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح النشاط/ أستصلح وزراعة الراضى الصحراوية 

وتسويقها داخل وخارج جمهورية مصر العربية وتسويق المحاصيل الزراعية والراضى والعقارات داخل وخارج 

مصر وانتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة

5 - اصبح / علء محمد عثمان تمام و شركاه شركة سبق قيدها برقم     8750 قيدت فى 24-02-2014 برقم 

ايداع    748 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستيراد

6 - اصبح / ماهر سعد زغلول محمد صالح و شركائه شركة سبق قيدها برقم     20926 قيدت فى 

14-09-2020 برقم ايداع    4318 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه ) 

فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته و مواد الدعايه و العلن و العماله ( و توريد مستلزمات طبيه و توريد اجهزه 

طبيه و توريد مواد غذائيه و تعبئه و تغليف و توزيع مواد غذائيه و توكيلت تجاريه و توريد اجهزه التبريد و 

التكييف

7 - حسام رمضان ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22798 قيدت فى 17-03-2021 برقم ايداع    

1325 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح / خدمات السيارات و تجاره و توزيع 

مستلزمات السيارات و التوريدات العموميه) فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و مواد الدعايه و العلن ( و 

المقاولت العامه
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30598   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2022 برقم ايداع    7366 الى   اصبحت / راندا حنا صبحى و شريكها

2 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4449   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-11-2012 برقم ايداع    3242 الى   ايمن محمد شكرى محمد عبدالعزيز  وشركاة

3 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 523   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-07-2011 برقم ايداع    554 الى   اصبح / محمود سميح مرام احمد الماجدي وشريكته

4 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26913   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-01-2022 برقم ايداع    306 الى   اصبحت / ابتسام نزيه و ياسمين حمدى

5 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24979   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-09-2021 برقم ايداع    5005 الى   اصبح / محمد ابراهيم بغدادى احمد مجاهد و شريكه

6 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24488   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-2021 برقم ايداع    4204 الى   محمد صديق مطاوع وشريكه باسل يوسف محمد عبدا

7 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24786   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2021 برقم ايداع    4723 الى   أصبح/ عبدالعال إبراهيم عبدالعال الحيوان وشريكة

8 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8750   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-02-2014 برقم ايداع    748 الى   اصبح / علء محمد عثمان تمام و شركاه

9 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20926   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2020 برقم ايداع    4318 الى   اصبح / ماهر سعد زغلول محمد صالح و شركائه
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الشخاص

1 - محمود ابراهيم فتوح رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    31748   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2018 برقم ايداع   11945 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2018  بــ :  دخول الشريك المتضامن -

اصبح حق الدارة والتوقيع مكفول للشريكين المتضامنين السيد / محمود صالح إبراهيم محمود والسيد/ محمود 

إبراهيم فتوح رضوان مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة  أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة 

المؤسسات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق التقاضي وتمثيل الشركة أمام الغير 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان و القتراض وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها والتوقيع علي العقود وكذلك كافة  المعاملت التي تتعلق بالشركة بالنقد 

أو الجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2 - شريف عبدالخالق ثابت عفيفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31748   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2018 برقم ايداع   11945 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2018  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

3 - محمود حامد شكرى عبدالحكيم بركات  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22908   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-03-2021 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  اخذ كافة حقوقة 

القانونية

4 - حسام عطيه محمد السيد مصطفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22908   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  اتفق الشركاء على تعديل حق 

الدارة والتوقيع ليصبح حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وذلك بأسم الشركة ولصالحها لكل من الشريك الول / 

حسام عطية محمد السيد والشريك الثانى / يوسف حسام الدين احمد اسماعيل والشريك الثالث / سلمى حسام الدين 

احمد اسماعيل مجتمعين او منفردين .                                                                       وتم التفاق 

بين الشركاء بان يكون لجميع الشركاء منفردين حق الدارة والتوقيع والتعامل مع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها 0                                                                                                                            

وتم التفاق بين الشركاء ان اى تصرفات قانونية اخرى من رهن اوبيع عقارات الشركة او الحصول على قروض 

للشركة فيجب ان تصدر من جميع الشركاء مجتمعين 0

5 - يوسف حسام الدين احمد اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22908   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

6 - سلمى حسام الدين احمد اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22908   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

7 - محمد محمود عبد الواحد ابو الفضل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22908   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  اخذ كافة حقوقة القانونية

8 - راندا حنا صبحى مسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30598   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2022 برقم ايداع   7366 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  حق الداره و التوقيع ) راندا حنا 

صبحى ( منفرده و حق القتراض و الرهن و التعامل مع البنوك

9 - ايرينى  نيبل قرياقص  مرقص  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30598   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2022 برقم ايداع   7366 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  واستلم كافه حقوقه

10 - ابانوب  حنا صبحى مسعود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30598   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2022 برقم ايداع   7366 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  و استلم كافه حقوقه
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11 - محمود سميح مرام احمد الماجدى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    523   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2011 برقم ايداع   554 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  اضافة الي الدارة والتوقيع /  من 

حق الشريك المتضامن السيد / محمود سميح مرام احمد الماجدي في تاسيس والتوقيع نيابة عن الشركة في 

المشاركة في الشركات سواء كانت اشخاص او اموال امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر 

العقاري والغرف التجارية وغرفة الصناعة والتشييد والبناء والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وسجل المقاولين 

وعلي العموم جميع الجهات المسئولة وتحرير التوكيلت للسادة المحامون والمحاسبون في هذا الشأن وتفوضه 

الشركة ليكون ممثل او عضو بمجلس ادارة الشركات لىالتي تكون الشركة مساهمه او مشاركة بها

12 - ايهاب حسنى زوام احمــد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    26913   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

13 - حسن حسنى زوام احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    26913   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

14 - ابتسام نزيه السيد حماده  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    26913   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  الداره و حق التوقيع و كافه 

السلطات و الصلحيات لتحقيق غرض الشركه و فتح حسابات بالبنوك و التوقيع على الشيكات و التوقيع امام كافه 

الجهات الحكوميه و الغير حكوميه للشريكان المتضامنان المنضمين ) ابتسام نزيه السيد حماده ( و ) ياسمين حمدى 

محمد مهدى ( مجتمعين او منفردين

15 - ياسمين حمدى محمد مهدى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    26913   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

16 - سالم  سلمه مطلق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24979   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   5005 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  وأستلم كافه حقوقة

17 - باسل  يوسف محمد عبدا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24488   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   4204 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريكين المتضامنين الول والثانى ) باسل يوسف محمد ( و ) محمد صديق مطاوع ( مجتمعين او 

منفردين بشرط ان تكون العمال تحت عنوان الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى التوقيع على الشيكات 

وصرف الشيكات واليداع والسحب وخطابات الضمان وفتح الحسابات فى البنوك بكافه صورها ولهم الحق فى 

التعامل مع جميع انواع البنوك وذلك فى جميع المعاملت البنكيه ايا ان كان نوعها ولهم كافه التعاملت الخرى 

ولهم حق التعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر مجتمعين او منفردين اما فى حاله القتراض من البنوك والقتراض من شركات التاجير التمويلى والرهن 

وبيع كافه اصول الشركه بما فيها السيارات فذلك يكون للشريكين مجتمعين فقط

18 - محمد فؤاد امين خليفة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24488   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-05 

برقم ايداع   4204 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  واستلم كافه حقوقه

19 - احمد محمد سيد عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24488   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   4204 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  واستلم كافه حقوقه

20 - هيثم رافت محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24786   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   4723 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  وأستلم كافه حقوقة

21 - سامح احمد محمود الشرمبخومى  تاجر-كامل الهلية   المقيد برقم قيد    24786   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   4723 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  وأستلم كافه حقوقة// أصبحت 

الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين

22 - علء محمد عثمان تمام  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    8750   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2014 برقم ايداع   748 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  اصبح / حق الداره و التوقيع 

للشريك المتضامن

23 - محمد محى صلح الدين ابو جبل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8750   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2014 برقم ايداع   748 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

24 - عماد الدين احمد محمد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8750   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2014 برقم ايداع   748 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  
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25 -  وائل احمد محمد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8750   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2014 برقم ايداع   748 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

26 - لؤى ماهر سعد زغلول محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20926   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   4318 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

27 - احمد ماهر سعد زغلول محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20926   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   4318 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

28 - يسين على احمد طه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20926   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-14 

برقم ايداع   4318 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

29 - ماهر سعد زغلول محمد صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20926   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   4318 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره و التوقيع 

لتصبح موكوله الى السيد / ماهر سعد زغلول محمد صالح منفردا و له كافه السلطات لحقيق غرض الشركه بشرط 

ان تكون العمال التى تصدر منه بأسم الشركه  و بعنوانها و لتحقيق غرضها لتكون نافذه فى حق الشركه بشأن 

التعاملت البنكيه من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و ايه تصرفات قانونيه اخرى تمس اصول الشركه من 

رهن او الحصول على قروض للشركه او بيع و شراء و تقرير حق عيني اصلى او تبعى فل تنفذ فى حق الشركه 

ال بتوقيعه شخصيا عليها او من ينوب عنه بتوكيل رسمى و اتفق الشركاء على ان يجتمعا معا فى السبوع الخير 

من كل شهر لمناقشه و متابعه اعمال الشركه
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تجديد افراد

1 - احمد صديق عبدالسميع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2638   قيدت فى   19-04-2012 برقم ايداع    

1075 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

2 - احمد عبدالقوى ذكى راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2892   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

1373 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

3 - كريم حسين محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3980   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    

2665 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

4 - محمد السيد عابدين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5050   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-14

5 - حاتم علء الدين احمد محمد الدقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8535   قيدت فى   06-02-2014 برقم 

ايداع    469 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

6 - حبيب عزت حبيب حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10120   قيدت فى   24-06-2014 برقم ايداع    

2616 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

7 - اصبح  زامل للمقاولت واللوميتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11003   قيدت فى   14-09-2014 برقم 

ايداع    3776 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-13

8 - على محمد على حسين البيض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14039   قيدت فى   12-04-2015 برقم 

ايداع    1962 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

9 - خالد اسماعيل نصر عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15407   قيدت فى   12-07-2015 برقم ايداع    

3784 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

10 - عماد عبد ا سيد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379   قيدت فى   05-07-2011 برقم ايداع    396 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

11 - احمد محمد صالح عبدالجبار على الجيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   771   قيدت فى   2011-09-12 

برقم ايداع    823 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-09-11

12 - عبدالرحمن على حجاج الدويك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1151   قيدت فى   24-10-2011 برقم 

ايداع    1255 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

13 - دعاء محمد محمد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2717   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

1171 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

14 - خالد سمير حسن محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4408   قيدت فى   11-11-2012 برقم ايداع    

3193 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

15 - محمد احمد عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4662   قيدت فى   03-12-2012 برقم ايداع    

3409 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

16 - علء ابراهيم على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4804   قيدت فى   16-12-2012 برقم ايداع    

3592 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

17 - حنان محمد يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4879   قيدت فى   24-12-2012 برقم ايداع    

3685 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

18 - محمود محمد عباس مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15367   قيدت فى   08-07-2015 برقم ايداع    

3735 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

19 - علء يوسف ميخائيل برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   701   قيدت فى   25-08-2011 برقم ايداع    

746 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

20 - محمد ابراهيم عبدالمجيد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3632   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

2254 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

21 - حمدى عبدالعظيم اسماعيل عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4461   قيدت فى   2012-11-14 

برقم ايداع    3254 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13
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22 - امير محمد محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4717   قيدت فى   06-12-2012 برقم ايداع    

3481 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

23 - صيدلية مها عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7207   قيدت فى   25-09-2013 برقم ايداع    2895 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-24

24 - إلين نجيب زخارى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7286   قيدت فى   03-10-2013 برقم ايداع    

3006 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-02

25 - رومانى لبيب مريد غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4355   قيدت فى   05-11-2012 برقم ايداع    

3127 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

26 - احمد زكى عبدالعظيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4604   قيدت فى   27-11-2012 برقم 

ايداع    3335 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

27 - خالد يحيى جعفر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8761   قيدت فى   25-02-2014 برقم ايداع    

770 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-24

28 - أحمد حافظ عبدالفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9805   قيدت فى   25-05-2014 برقم ايداع    

2186 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

29 - حشاد للتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11297   قيدت فى   12-10-2014 برقم ايداع    4176 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

30 - مارينا ميشيل حكيم عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11902   قيدت فى   23-11-2014 برقم ايداع    

4976 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

31 - هانى جوده لستيراد قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12377   قيدت فى   

22-12-2014 برقم ايداع    5597 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-21

32 - مهند ابراهيم يوسف السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1975   قيدت فى   07-02-2012 برقم ايداع    

290 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

33 - احمد عزت عبد الرحيم عصران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2765   قيدت فى   03-05-2012 برقم 

ايداع    1227 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

34 - حنا عبدا مسعد بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4364   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

3139 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

35 - محمد عبدا السيد السيد الغول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4627   قيدت فى   28-11-2012 برقم 

ايداع    3362 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

36 - جلل شحاته جلل شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4735   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

3504 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

37 - سوزان ميشيل بطرس عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6315   قيدت فى   22-05-2013 برقم 

ايداع    1707 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

38 - جلل محمد محمد بنيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6328   قيدت فى   23-05-2013 برقم ايداع    

1723 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-22

39 - ايمن عبدالحميد علي عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12838   قيدت فى   20-01-2015 برقم 

ايداع    353 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

40 - محمد صالح سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12871   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

1554 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

41 - محمد صالح سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12871   قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    

1713 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

42 - مينا نبيل غالي جندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14991   قيدت فى   10-06-2015 برقم ايداع    

3221 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

43 - رامى مرزوق صادق مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4329   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

3094 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31
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44 - مهني للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13328   قيدت فى   23-02-2015 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

45 - متولى محمد عبدالرحمن عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3412   قيدت فى   18-07-2012 برقم 

ايداع    1989 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-17

46 - مصطفى حسين محمد عايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3428   قيدت فى   19-07-2012 برقم ايداع    

2005 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

47 - اسلم محمد احمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3902   قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    

2569 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

48 - احمد عبدالمعبود محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4204   قيدت فى   18-10-2012 برقم ايداع    

2937 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

49 - سعيد نصيف عطيه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4269   قيدت فى   23-10-2012 برقم ايداع    

2924 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

50 - عوض صليب هابيل صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7072   قيدت فى   08-09-2013 برقم ايداع    

2713 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

51 - محمد عبدالباسط احمد الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7378   قيدت فى   22-10-2013 برقم ايداع    

3127 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-21

52 - اميره فايز جورجى كيرلس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7414   قيدت فى   27-10-2013 برقم ايداع    

3173 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

53 - السيد عمر السيد عمر فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14815   قيدت فى   31-05-2015 برقم ايداع    

2983 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

54 - عبد العزيز سعد محمد حمادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4178   قيدت فى   17-10-2012 برقم ايداع    

2909 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

55 - حازم محمد داود العجيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4420   قيدت فى   11-11-2012 برقم ايداع    

3207 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

56 - سامح ناصف مرسى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4469   قيدت فى   14-11-2012 برقم ايداع    

3264 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

57 - احمد كمال محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4679   قيدت فى   04-12-2012 برقم ايداع    

3437 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

58 - هانى جميل عزيز الياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4732   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

3501 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

59 - اسلم حسين رزق محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5551   قيدت فى   03-03-2013 برقم 

ايداع    742 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-02

60 - اصبح  سيد للعطارة والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11715   قيدت فى   

12-11-2014 برقم ايداع    4749 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-11

61 - ياسر نبيل فتحى محمد فتيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11876   قيدت فى   20-11-2014 برقم ايداع    

4947 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

62 - أشرف أحمد السيد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115   قيدت فى   05-06-2011 برقم ايداع    

121 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

63 - احمد ابراهيم شحاته محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3433   قيدت فى   22-07-2012 برقم ايداع    

2012 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

64 - عرفه عبدالمنعم عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4845   قيدت فى   19-12-2012 برقم ايداع    

3643 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

65 - ندا محمد متولى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7594   قيدت فى   17-11-2013 برقم ايداع    

3408 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-16
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66 - محمد حمادة عبد العظيم العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11582   قيدت فى   04-11-2014 برقم 

ايداع    4565 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

67 - ماجده السيد محمود عبدالحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14013   قيدت فى   08-04-2015 برقم 

ايداع    1926 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

68 - محمد حافظ محمد موسى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7544   قيدت فى   12-11-2013 برقم 

ايداع    3345 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

69 - نبيل الياس جورج الياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11593   قيدت فى   04-11-2014 برقم ايداع    

4585 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

70 - كمال الدين امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3816   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

2458 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

71 - ايمان عبد الهادى السعيد المسيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4495   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    3295 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

72 - احمد عبدالفتاح السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4596   قيدت فى   26-11-2012 برقم ايداع    

3322 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

73 - مدحت ابراهيم محمود احمد الدغيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4716   قيدت فى   2012-12-06 

برقم ايداع    3480 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

74 - على عبدالرحيم على رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8519   قيدت فى   05-02-2014 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-04

75 - قطب احمد محمد مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   446   قيدت فى   17-07-2011 برقم ايداع    

469 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

76 - نسرين محمد محمد المحلوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1201   قيدت فى   30-10-2011 برقم ايداع    

1307 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

77 - موريس رمسيس جيد جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4474   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

3269 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

78 - اسامه محمود عزمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5604   قيدت فى   06-03-2013 برقم ايداع    

805 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-05

79 - لملوم للمحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11827   قيدت فى   19-11-2014 برقم ايداع    4883 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

80 - مصطفى حسن شكرى محمد شكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13590   قيدت فى   2015-03-10 

برقم ايداع    1342 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

81 - حماده السيد محمد موسى السبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2462   قيدت فى   26-03-2012 برقم 

ايداع    865 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

82 - حسيني حسن حسين الشربيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3762   قيدت فى   12-09-2012 برقم ايداع    

2298 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

83 - خالد يحيى عوض موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3777   قيدت فى   13-09-2012 برقم ايداع    

2416 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

84 - حسام الدين خليل محمد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4001   قيدت فى   02-10-2012 برقم 

ايداع    2690 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

85 - عبدالرحمن محمد سيد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4834   قيدت فى   19-12-2012 برقم ايداع    

3629 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

86 - ياسمين احمد محمد الحطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12345   قيدت فى   21-12-2014 برقم ايداع    

5552 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

87 - جمال كمال عزيز معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13674   قيدت فى   16-03-2015 برقم ايداع    

1444 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15
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88 - محمد عبدالظاهر محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1811   قيدت فى   22-01-2012 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

89 - رجب على عبدالوهاب حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2241   قيدت فى   06-03-2012 برقم 

ايداع    606 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

90 - شريف سلمه ربيع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7370   قيدت فى   20-10-2013 برقم ايداع    

3114 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

91 - جون ماهر رياض لبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10899   قيدت فى   07-09-2014 برقم ايداع    

3648 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

92 - هبه فتحى محمد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1577   قيدت فى   15-12-2011 برقم ايداع    

1748 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

93 - اميمه فاروق ابو الحسن محمد البنهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1829   قيدت فى   2012-01-24 

برقم ايداع    132 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

94 - السويدىs n y )اس ان واى ( لتجارة ادوات كهربائية واستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4075   

قيدت فى   09-10-2012 برقم ايداع    2785 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-08

95 - احمد حسن على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4369   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

3145 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

96 - الفت شوقى غبرى بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4829   قيدت فى   18-12-2012 برقم ايداع    

3622 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-17

97 - محمد سيد على جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2929   قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    1413 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

98 - عبدالمنعم حسين فهمى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3571   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

2175 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

99 - احمد محمد عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8770   قيدت فى   26-02-2014 برقم ايداع    

786 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-25

100 - جمال عبدالمقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   624   قيدت فى   15-08-2011 برقم ايداع    

661 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

101 - اشرف صموئيل يوسف عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1866   قيدت فى   2012-01-30 

برقم ايداع    174 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

102 - احمد سمير احمد عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2066   قيدت فى   16-02-2012 برقم ايداع    

401 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

103 - ياسر عبد اللطيف فتوح عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2388   قيدت فى   2012-03-19 

برقم ايداع    771 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

104 - تامر كمال سيدهم اسكندر غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4410   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    3195 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

105 - عادل عبد المولى حسين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4549   قيدت فى   22-11-2012 برقم 

ايداع    3263 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

106 - سيف النصر جابر حسن عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4917   قيدت فى   2012-12-27 

برقم ايداع    3737 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

107 - حافظ لتجاره و توريد البويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8883   قيدت فى   10-03-2014 برقم 

ايداع    942 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

108 - صيدليه د  خالد مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11398   قيدت فى   21-10-2014 برقم ايداع    

4321 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

109 - عصام سيد جابر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12886   قيدت فى   22-01-2015 برقم ايداع    

410 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21
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110 - اسامه السيد على اليمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15536   قيدت فى   27-07-2015 برقم ايداع    

3946 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26

111 - باسم نبيل كامل عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   933   قيدت فى   02-10-2011 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

112 - مينا عادل صدقى صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1547   قيدت فى   13-12-2011 برقم ايداع    

1712 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

113 - سامح حسن محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2171   قيدت فى   28-02-2012 برقم ايداع    

525 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

114 - محمد مصطفى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3577   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

2181 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

115 - احمد السيد ابراهيم الصافورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4201   قيدت فى   18-10-2012 برقم 

ايداع    2933 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

116 - محمد احمد كامل ابراهيم احمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4882   قيدت فى   2012-12-24 

برقم ايداع    3692 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

117 - محمد احمد كامل ابراهيم احمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12464   قيدت فى   

25-12-2014 برقم ايداع    5704 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-24

118 - احمد شحاته عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13252   قيدت فى   18-02-2015 برقم 

ايداع    896 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

119 - اسامه رفعت محمود محمد مكرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5011   قيدت فى   10-01-2013 برقم 

ايداع    70 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

120 - ليلى شحاته خلف ا حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9458   قيدت فى   28-04-2014 برقم ايداع    

1694 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

121 - رضا صبحى بلل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   595   قيدت فى   09-08-2011 برقم ايداع    

631 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

122 - رضا صبحى بلل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   595   قيدت فى   27-08-2012 برقم ايداع    

2232 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

123 - محمد عبدالقادر عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3243   قيدت فى   28-06-2012 برقم 

ايداع    1786 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

124 - جمال داود سعد ا داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3721   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

2350 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

125 - رامز ابراهيم داود اسحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5033   قيدت فى   13-01-2013 برقم ايداع    

94 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

126 - حمدان موسى ابو زيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8910   قيدت فى   11-03-2014 برقم ايداع    

977 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

127 - محمد سعيد فاضل السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4915   قيدت فى   27-12-2012 برقم ايداع    

3734 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

128 - منال جوده محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6668   قيدت فى   24-06-2013 برقم ايداع    

2154 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-23

129 - محمد مصطفى عبدالباسط علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9144   قيدت فى   01-04-2014 برقم 

ايداع    1278 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

130 - احمد سمير محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10282   قيدت فى   07-07-2014 برقم ايداع    

2817 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

131 - خالد محمد خان عبدالستار ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12526   قيدت فى   2014-12-30 

برقم ايداع    5774 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - ايمن محمد شكرى محمد عبدالعزيز  وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   4449  قيدت فى  2012-11-13 

برقم ايداع   3242 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  

12:00:00ص

2 - رفعت دانيال جندى عوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4547  قيدت فى  22-11-2012 برقم 

ايداع   3261 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

3 - اصبح  محمد عبدالنظير احمد عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3520  قيدت فى  2012-08-05 

برقم ايداع   2118 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  

12:00:00ص

4 - عبده عبدالغفار و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4622  قيدت فى  28-11-2012 برقم ايداع   3356 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

5 - عماد الدين سيد عبد الباقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4246  قيدت فى  22-10-2012 برقم ايداع   

2995 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

6 - اصبح / علء محمد عثمان تمام و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8750  قيدت فى  2014-02-24 

برقم ايداع   748 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2024  

12:00:00ص

7 - اصبح  جرينكو ايجيبت مصطفي رشدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9512  قيدت فى  

04-05-2014 برقم ايداع   1800 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/05/2024  12:00:00ص

8 - اصبح  احمد مسعد عبد الحميد مسعد وشركاه .   شركة سبق قيدها برقم :   4795  قيدت فى  

13-12-2012 برقم ايداع   3574 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص
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