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قيود أفراد

1 - الغرباوى لتجارة السمدة والمخصبات الزراعيه )اشرف ابراهيم احمد الغرباوى ( تاجر فرد  رأس ماله 

21,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3429 ورقم قيد 20585    محل رئيسى  عن تجارة السمده 

والمخصبات الزراعيه, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم امام المعهد الدينى ملك/ الغرباوى ابراهيم احمد

2 - سند حامد على شايخ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3431 ورقم قيد 

20586    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة مطروح اولد مسعود بجوار مدرسة اولد 

مسعود ملك/ مسعد حامد على

3 - فرج سالم رجب عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3436 

ورقم قيد 20587    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح مطروح قرية اطنوح ملك/ عبدالغفار صالح يعقوب

4 - عبدالحليم جابر محمد عبدالعزيز سيف النصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-01 

برقم ايداع 3437 ورقم قيد 20588    محل رئيسى  عن بقاله بالتجزئه, بجهة محافظة مطروح شارع المدرسه 

الثانويه العزبه القبليه  ملك : زينب حمد مرتزق ابو شنه

5 - محمود حمد محمد السود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3445 

ورقم قيد 20589    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوريدات مواد غذائية, بجهة محافظة مطروح شارع علم 

الروم فوق حلوانى الفتح الدور الثانى ملك/ حمدى رجب غريب

6 - العبد عواد عبدالرحيم هارون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

3454 ورقم قيد 20590    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح العزيزية ملك/ خيرى صالح اسماعيل حنيش

7 - خيرى صالح اسماعيل حنيش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

3455 ورقم قيد 20591    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى خلف مجلس المدينة ملك/ سالم عياش عبدالخالق ابو فراج

8 - محمد اسماعيل عثمان هارون صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 3456 ورقم قيد 20592    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه 

و الكمبيوتر (, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى الجالى ملك/ اسماعيل عثمان هارون صالح

9 - ربيع غيث سعيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3464 ورقم 

قيد 20593    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة مطروح ك4 خلف جراج التوبيس بجوار جامع بلل ملك : فوزي غيث سعيد

10 - عاليه عياد الشاعث عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3468 

ورقم قيد 20594    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح وادى الرمل اولد شاعث ملك / صالح كويله حسين

11 - خميس ابو خمادة  رجيعه  حمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3471 ورقم قيد 20595    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى 

خلف المرور ملك / عبدا ذكرى فرج مسعود

12 - فضل صالح محمود سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3473 

ورقم قيد 20596    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح عزبه ابو عميره بجوار منزل ابو شرقيه ملك : جمعه ميلود ابو بكر

13 - عمر عبدالنبي حميده جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3477 ورقم قيد 20598    محل رئيسى  عن محل ادوات صحيه, بجهة محافظة مطروح شارع الحويطي برج 

الحويطي :ملك ابراهيم حميده جادا
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14 - محمد ابراهيم محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3480 

ورقم قيد 20599    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع المياء القديم مع علم 

الروم ملك/ محمد علءالدين عبدالعظيم

15 - عبدالجواد مراجع حميده قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3490 

ورقم قيد 20601    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة مطروح السلوم عزبة هامل ملك/ توفيق 

محمود خالد

16 - حمدى محمود الغريب مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3492 ورقم قيد 20602    محل رئيسى  عن مستلزمات انتاج زراعى, بجهة محافظة مطروح الحمام 8شارع 

المسجد الكبير قرية الرويسات ملك/مصطفى محمد منصور

17 - عبدالكريم فرج عيد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3505 

ورقم قيد 20603    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع اسكندرية مول دبى 

الدور الرضى ملك/خوير منصور خوير

18 - فيصل خميس ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3512 ورقم قيد 20604    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح مطروح سيدى حنيش بجوار قرية الماظة ملك/علء مراجع حسن

19 - منى سمير محمد عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3521 

ورقم قيد 20605    محل رئيسى  عن مكتبة )فيما عدا التصوير وطباعة  المستندات(, بجهة محافظة مطروح 

الحمام العزبة الغربية شارع ابو بكر الصديق ملك/ محمد على السيد

20 - عبدا زايد حامد درهان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3522 

ورقم قيد 20606    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح عزبة على النقاش ملك/ حامد زايد 

حامد

21 - محمد عادل محمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3523 ورقم قيد 20607    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الصحية ولوازمها, بجهة محافظة مطروح مطروح 

شارع متفرع من شارع علم الروم ملك/سليمان راغب بدر

22 - حسن صالح حسن مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3535 

ورقم قيد 20608    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح السلوم الشارع الرئيسى بجوار الجامع الكبير مطروح سليمان عيسى صالح

23 - حمد حتيته عياد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3536 ورقم 

قيد 20609    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح مطروح المثانى شارع ابوحيده ملك/ موسى حتيته عياد محمد

24 - عبدا سيد عبدا عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3547 

ورقم قيد 20610    محل رئيسى  عن بلى استيشن )فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه(, بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو 7 عمارة 44حى الشروق ملك/سيد عبدا عبدالغنى

25 - محمد سيد حسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3565 ورقم 

قيد 20611    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح علم الروم خلف مخازن الشرطة ملك/ 

مصطفى سيد حسن

26 - ميمونة عبدالباقى هيوب ادريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

3571 ورقم قيد 20612    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و 

الملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع علم الروم مينا حشيش ملك/ منصور عبد ربه عيسى
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27 - وليد محمد احمد امبابى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3574 

ورقم قيد 20613    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية ومستلزمات بناء, بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو 

7عمارة 34محل رقم8 ملك/زينب عبدالعال احمد

28 - رمضان جويدة عبدالهادى سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

3575 ورقم قيد 20614    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة مطروح الحمام عزبة الشيخ صابر 

ملك /عبد السلم عبد الجواد عبد الهادى

29 - حسن عاطف احمد خليفة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3577 

ورقم قيد 20615    محل رئيسى  عن صيانة موتوسيكلت, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع علم الروم امام 

المعهد الدينى ملك/حماده عاطف حماده

30 - جويده ناصف فرج عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3580 

ورقم قيد 20616    محل رئيسى  عن محل بقاله تموينيه ومستودع دقيق, بجهة محافظة مطروح راس الحكمه 

ملك : خالد سعد محيقن

31 - صلح الدين عبدالمنعم صالح دومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

3581 ورقم قيد 20617    محل رئيسى  عن بقالة جملة, بجهة محافظة مطروح شكرى القواتلى ملك/ عبدالمنعم 

صالح دومه

32 - وفاء محمد احمد الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3583 

ورقم قيد 20618    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة مطروح شقة بالوقاف خلف مدرسة الثانوية 

بنات ملك/ مصطفى محمد السيد

33 - ناصف فضل على مجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3610 

ورقم قيد 19670    محل فرعى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريداتها ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح برانى بعقار الروقة ملك/ عبدالغفار فضل على

34 - محمد جمال محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3585 

ورقم قيد 20619    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة مطروح العزبه الغربيه خلف عمارات اللوكس ملك: 

ياسر علي يونس

35 - ذاود ابو بكر فزارى سنوسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3589 ورقم قيد 20620    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع المدرسه الثانويه العسكريه ملك/ سعيد محمد محمد حامد

36 - خيرا عبدالجليل سعيد امبيوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3590 ورقم قيد 20621    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى قرية شماس 

ملك/محمد عبدالجليل سعيد

37 - عبدالحميد حسن امبيوه الكاسح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3591 ورقم قيد 20622    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح قرية شماس ملك/ بدر 

عبدالحميد حسن

38 - عبدالرحيم زكي عبدالرازق سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3594 ورقم قيد 20623    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة مطروح علم الروم تقاطع شارع 

بورسعيد مع شارع الثانويه العسكريه بجوار مكتب بريد مطروح الجديد ملك:عبدالناصر النبوي محمد

39 - هيبه محمد هيبه جبر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3596 ورقم 

قيد 20624    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع السلوم شارع هيبه جبر ملك/محمد هيبه جبر
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40 - ونيس عبدا مراجع عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3597 

ورقم قيد 20625    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح سيدى برانى منزل للشيخ حسين ملك/بنعلى فرج ابوبكر

41 - محمد علي محمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3600 

ورقم قيد 20626    محل رئيسى  عن محل ترزي, بجهة محافظة مطروح الكيلو 4 بعد مدرسه التحرير خلف 

الذاعه  ملك:شيماء احمد محمد

42 - عبدا عيسى طاهر حمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3608 

ورقم قيد 20627    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريداتها )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الضبعة العزبة الشرقية ملك/رمضان عوض رحومه

43 - حميدة محمد عبدالونيس على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3613 ورقم قيد 20628    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فميا عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية (, بجهة محافظة مطروح الكيلو 5 بجوار السنترال ملك/ محمد النبوى احمد

44 - سليمان عبدالرحيم حسين بريش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3614 ورقم قيد 20629    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة مطروح المدخل الغربى بحرى 

مسجد العباس ملك/ عبدالفتاح سليمان عبدالرحيم

45 - بلل خليفه على حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3617 ورقم 

قيد 20630    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة مطروح شارع جول جمال ملك/ اسماعيل على 

محمد

46 - محروس راضى فضل ا قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3631 ورقم قيد 20632    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة مطروح شارع المحطه عزبة الثوانى 

اخرشارع مزرعة صابر ملك/ فرج عوض صالح

47 - ابراهيم سعد عبدالرحمن عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3632 ورقم قيد 20633    محل رئيسى  عن توريدات مواد البناء, بجهة محافظة مطروح الحمام الكيلو 89 

الشمامة ملك/ ابو هيسه ناجى مطر

48 - عاطف عبدالعاطى حسين على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3634 ورقم قيد 20634    محل رئيسى  عن بيع لوازم حدايد, بجهة محافظة مطروح شارع متفرع من شارع 

اسكندريه بجوار مسجد الفتح خلف عمارة الطباء ملك/ علء عبدالعاطى حسين

49 - صابر محمود مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3635 

ورقم قيد 20635    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو 5 خلف السنترال 

ملك/ نهى عزام محمد

50 - اسماعيل عبدا جوجه عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3641 ورقم قيد 20636    محل رئيسى  عن محل بيع اسمنت ومواد بناء, بجهة محافظة مطروح شارع مسجد 

الفتح ملك/ عبدالستار ضيف ادم

51 - شريف عبدالحليم رجب حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3642 ورقم قيد 20637    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع اسكندريه بجوار استراحة المأمور ملك/ فوزى عبدالرحيم 

رجب

52 - سقاوة حريمص محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3646 ورقم قيد 20638    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح وادى الرمل 

بجوار القرية البدوية ملك/ محمود ميكائيل عثمان
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53 - فتح ا الطيب صالح موسى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3647 

ورقم قيد 20639    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة مطروح الحمام شارع اسكندريه قبل شارع 

الغزالة ملك/طيب صالح موسى

54 - خديجه عوض حسن ابوعوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3648 ورقم قيد 20640    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح رمل المحاجر ملك/ عبدا 

محمد نجيب

55 - محمود طاهر ميكائيل موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3649 ورقم قيد 20641    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة مطروح شارع الجزارين ملك/ ميكائيل 

موسى طاهر

56 - باسط فتحى الساعدى صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3650 

ورقم قيد 20642    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح مطروح زاهر جلل برج حميده 

الدور الثالث ملك/ سليمان هامل تاعب

57 - صالح نبيوه ضيف ا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3666 ورقم قيد 20644    محل رئيسى  عن مكتب استغلل محاجر ومقاولت وتوريدات )فيما عدا توريد 

العماله ولكمبيوتر والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح شارع السكندرية بجوار بدر ماركت ملك/ محمد 

قاسم عيد

58 - سمير صبحى راتب جويلى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3667 

ورقم قيد 20645    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح مطروح راس الحكمه بجوار جامع الفتح ملك/ كرم محمدى رزق

59 - شريف مصطفى محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3669 ورقم قيد 20646    محل رئيسى  عن مكتب اعمال محاجر, بجهة محافظة مطروح نجع العجارمة عزبة 

الشيخ صابر ملك/ مصطفى محمود عامر

60 - مبروك حسين قاسم مرتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3670 

ورقم قيد 20647    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع القصر بجوار المسجد الكبير ملك/ عبدالقادر عبدالكريم حسين

61 - عبدالقادر عبدالكريم حسين عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3673 ورقم قيد 20648    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع القصر ملك/ مبروك حسين قاسم

62 - خالد هارون عبد المولى ادريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3675 ورقم قيد 20649    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات و ملحقاتها, بجهة محافظة 

مطروح مطروح طريق السلوم الكيلو 1 ملك/ هارون عبد المولى ادريس

63 - عبدالمالك عبدالسميع عبدالزين علوانى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 3677 ورقم قيد 20650    محل رئيسى  عن مكتب لنتاج نباتات الزينه والزراعه ولند سكيب, بجهة 

محافظة مطروح شارع ابوالصول سيدى عبدالرحمن ملك/ ابوبكر سليمان مفتاح

64 - حمزه عبدالحليم محمود سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3678 

ورقم قيد 20651    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة مطروح العزبه الشرقيه ملك/ عبدالحليم 

محمود سعد

Page 6 of 40 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

65 - يحيى عياد خليل غيث تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3681 ورقم 

قيد 20652    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكريه ( و 

استيراد و تصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه السادسه والمجموعه 19 كلها ( و مواد بناء, بجهة محافظة 

مطروح الحمام العميد الكيلو 77 امام قريه المنتزة طريق الجيش نجع عرابى ملك/ عياد خليل غيث

66 - السيد محمد ابراهيم العبد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3682 

ورقم قيد 20653    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة مطروح شارع الفرن بجوار مسجد سيدى عبد 

الرحمن ملك / سعيد مسعد طلب

67 - هارون عبدالمولى ادريس على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3685 ورقم قيد 20655    محل رئيسى  عن تغيير زيوت وبيع قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة 

مطروح طريق السلوم بملكه

68 - سعاد محمود عبدالمقصود عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 3686 ورقم قيد 20656    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائية, بجهة محافظة مطروح مطروح 

عزبة الشيخ عطيوه شارع عيسى ملك/ازهار سعيد محمد

69 - فوزى عبد الغفار ابو زيد عقوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3688 ورقم قيد 20657    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو 5 

طريق اسكندريه مطروح خلف السنترال ملك/ عبد المنعم عبد الغفار ابو زيد

70 - عبدالرحمن فايز موسى على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3693 ورقم قيد 20658    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح سمل قرية زاوية مورد الزيات ملك/ امير عبدالرحمن فايز

71 - ايمان عبدا مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3698 

ورقم قيد 20659    محل رئيسى  عن مكتب توريد اخشاب, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع علم الروم 

الملحة ملك/محمد منتصر بدين ا عبدالغنى

72 - انور سعيد حمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3699 ورقم 

قيد 20660    محل رئيسى  عن مكتب استغلل الشواطىء والكافتيريات, بجهة محافظة مطروح ام الرخم بجوار 

مركز شباب البيض ملك / اسامه انور سعيد

73 - احمد رفعت محمود غباره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3700 

ورقم قيد 20661    محل رئيسى  عن مكتب ادارة نوادى صحية, بجهة محافظة مطروح مطروح الريفية خلف 

محدود الدخل امام مسجد اهل القران ملك / حمدى محمد محمد

74 - اسرافيل عبدالرحمن جبريل حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3703 ورقم قيد 20662    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح المثانى نجع 

اولد عبدالزين ملك/احمد اسرافيل عبدالرحمن

75 - صباح ادم عبد الجليل عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3705 ورقم قيد 20663    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه( ومواد زراعيه, بجهة محافظة مطروح شارع جول جمال ملك/ احمد شعبان على

76 - حنان على محمد نسيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3710 ورقم 

قيد 20664    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع زاهر جلل بجوار 

سنترال القدس ملك/ احمد محمد عمر

77 - محمد السيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3713 

ورقم قيد 20665    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم خلف 

مسجد حبيب الرحمن بملكه
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78 - حمزة محمد هيبة جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3719 ورقم 

قيد 20666    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع السلوم شارع هيبه جبر ملك/ محمد هيبه جبر

79 - عيد عبدالعزيز عبد ا عبد المولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

3720 ورقم قيد 20667    محل رئيسى  عن محل فاكهه وخضروات, بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى 

قبلى المزلقان ملك/ محمود قويه علوان

80 - عبير نبيه محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3722 ورقم 

قيد 20668    محل رئيسى  عن تدريب تنميه بشريه )فيما عدا المن و الحراسه و النترنت ( بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو 3 شارع العمدة فرج بعد جمعيتى ملك/ محمود 

عبدالرحمن احمد

81 - سالمه سلمه ادم رسلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3724 

ورقم قيد 20669    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة مطروح العوينات ملك /عزالدين مصطفى راف ا

82 - رجب بداوى جبريل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3727 

ورقم قيد 20670    محل رئيسى  عن محل صيانه اجهزة كهربائية, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع زاهر 

جلل برج اجياد ملك/فتح الرحمن عبدالقادر

83 - غنيوة رجب عياد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3728 

ورقم قيد 20671    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح الضبعة شارع المطار 

بناحية الكرنافيه ملك/ عبد المنعم مرعيط عبدالعاطى

84 - سعيد يوسف دخيل عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 3730 

ورقم قيد 20672    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح مطروح وادى الرمل القرية البدوية 

ملك/ عاطف محمود يوسف

85 - هنيه منصور خوير اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3731 

ورقم قيد 20673    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح مطروح طريق السلوم بجوار محلت هارون ملك/حسين خوير منصور

86 - فؤاد فرج رافع عمر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3737 ورقم 

قيد 20675    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة مطروح برانى زاوية الشيخ قسم سيدى برانى 

ملك/عزالدين على جمعه

87 - سعيد ادريس عقيلة قاسم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3738 

ورقم قيد 20676    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح الضبعة العزبة القبلية ملك/يوسف ادريس عقيلة

88 - فراج زايد عبد المالك عوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3739 ورقم قيد 20677    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه مواشى, بجهة محافظة مطروح نجع محلب ملك /

عوض مسعود عبدالمالك

89 - مساعد محمد رشيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3740 

ورقم قيد 20678    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح مطروح القصر وادى الرمل تجمع الدبابة ملك/عبدالجليل عبدربه رزق

90 - احمد ناجى عبد المجيد خريط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3745 ورقم قيد 20679    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة مطروح حى الزيات 

الكيلو 40 ملك /ضاوى ناجى عبدالمجيد
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91 - عبير عاطف محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3757 

ورقم قيد 20681    محل رئيسى  عن مكتب مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل ومكملت غذائيه )فيما عدا 

الدويه(, بجهة محافظة مطروح شارع جول جمال امام المستشفي العام ملك:محمود محمد الدسوقي

92 - مصطفى محمد غيث ريزه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3760 

ورقم قيد 20682    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن عمارات السكان مزاد2 

ملك/ عبدالجواد زكرى خريم

93 - بريك لبيدى تعيلب حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3765 

ورقم قيد 20684    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح برانى بالعقار الكائن الفريعوات ملك / طربان يوسف لبيدى

94 - طربان يوسف لبيدى تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3766 

ورقم قيد 20685    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح بالعقار الكائن الفرعوات ملك/ بريك لبيدى تعيلب

95 - محمد عبدا عبدالجواد ونيس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3767 

ورقم قيد 20686    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة مطروح عزبة بوميلد ملك/ عبدالجواد عبدا ونيس

96 - عبدالجواد عبدا عبدالجواد ونيس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3768 ورقم قيد 20687    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح عزبة الخربة ملك/ محمد عبدا عبدالجواد

97 - حسام جمعه محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3769 

ورقم قيد 20688    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات صناعة اثاث, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع 

الثانوية العسكرية ملك/ محمد عبدا حسين

98 - جمال ناجى عبدالمجيد خريط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3770 ورقم قيد 20689    محل رئيسى  عن تغيير زيوت ومغسله, بجهة محافظة مطروح شارع قرية الزيات 

الكيلو 40 ملك/ ضاوى ناجى عبدالمجيد

99 - رمضان الششتاوى رمضان الششتاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 3772 ورقم قيد 20690    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع سعد 

زغلول العزبة السودانية ملك/ احمد ابراهيم الصغير

100 - محمد سعد جنيد ابراهيم الطباخ تاجر فرد  رأس ماله 23,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3779 ورقم قيد 20691    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة مطروح مطروح الشارع 

الجديد خلف مسجد اهل الحديث العزبة الغربية ملك/ليلى حامد عبد الغفار

101 - معتز محمد جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3781 

ورقم قيد 14578    محل فرعى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة مطروح علم الروم امام المعهد الدينى ملك/ 

عبدالنبى حامد خيرا

102 - عبدالعاطى مفتاح بريك يونس تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

3782 ورقم قيد 20692    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى 

شارع البحر ملك/ عبدا دسوقى مفتاح

103 - رضا طرفة رجب كامل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3787 

ورقم قيد 20693    محل رئيسى  عن مكتب مقولت عمومية, بجهة محافظة مطروح الحمام العزبة الغربيه 

بجوار منزل المؤذن ملك/ عبد الونيس شرفات نوبجى
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104 - عبدالواحد عبدا خير يونس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3788 ورقم قيد 20694    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى ومقاولت عمومية, بجهة محافظة مطروح 

الحمام الكيلو77العميد نجع الشيخ مستور ملك/ضيف عبدا خير

105 - ماهر عبدالرحيم ابوالعنين محمد حواس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 3793 ورقم قيد 20695    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع 

الجلء عمارات اللوكس ملك/عبدربه سعيد كريم

106 - سعد بريك عاشور متموح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3795 

ورقم قيد 20696    محل رئيسى  عن محل مواد بناء, بجهة محافظة مطروح مطروح راس الحكمة بجوار محطة 

القطار ملك/عبد الحميد بريك عاشور

107 - محمود مفتاح عوض موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3807 ورقم قيد 20697    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة مطروح شارع الريفيه بجوار مسجد التقوى 

ملك / خيرى محمد خليل

108 - محمد محسن فتوح محمد النوبى)مكتبة محسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 3809 ورقم قيد 20698    محل رئيسى  عن مكتبة )فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

مطروح مطروح مول الندى خلف قهوة الوبرج الدور الرضى ملك/ ندى هشام محمد

109 - بشير ناجى عثمان طالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3816 

ورقم قيد 20699    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و الكمبيوتر 

(, بجهة محافظة مطروح مطروح الشولحى الرئيسى ملك/ سعيد عبدالشفيع محمد

110 - سعيد عبدالشفيع محمد مرايف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3824 ورقم قيد 20700    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الشولحى بجوار محطة القصر ملك/ بشير ناجى عثمان

111 - مرقص ناصر حنا ا قوت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3825 ورقم قيد 20701    محل رئيسى  عن تجارة مولدات كهربائية وطلمبات مياه, بجهة محافظة مطروح 

الضبعه مدخل الضبعه الغربى ملك/ عبدالرحمن عبدالكريم شرقاوى

112 - ناجيه صالح مرايف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3833 

ورقم قيد 20702    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح الشولحى الكيلو30 طريق السلوم ملك/ ابوبكر عبدالشفيع محمد

113 - رجب خميس يادم عامر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 3841 

ورقم قيد 20703    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع الثانوية بجوار 

صيدلية قويسى ملك/عبدالحميد عبدالسلم كريم

114 - عبدالكافى حامد منيسى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3846 ورقم قيد 20704    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس 

العسكرية(, بجهة محافظة مطروح راس الحكمة شارع الفتح ملك/ صالحة خميس سليمان

115 - سعد عيسى عطيوه شوال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 3852 

ورقم قيد 20706    محل رئيسى  عن مكتب توريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والملبس العسكرية(, 

بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو5خلف السنترال ملك/عيسى عطيوه شوال

116 - سعد ا يونس سعد ا رحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3861 ورقم قيد 20707    محل رئيسى  عن مكتب مواد بناء, بجهة محافظة مطروح قريه علوش  ملك:وصفي 

سعد ا يونس
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117 - محمد عبدالفتاح غنيوه مسعود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3862 ورقم قيد 20708    محل رئيسى  عن مكتب استراد وتصدير)فيما عدا الفقره 36 من المجموعه السادسه 

والمجموعه 19 كلها(, بجهة محافظة مطروح علوه الضبع  ملك:عبدالرحمن عبدالفتاح غنيوه

118 - مبروك سالم مبروك سعيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3866 

ورقم قيد 20709    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع الثانوية العسكريه امام سور 

الشباح ملك/ فرج شعيب سعيد

119 - خيري عبدالرازق الشامي محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3867 ورقم قيد 20710    محل رئيسى  عن غسيل وتغيير زيوت, بجهة محافظة مطروح الكيلو32 ابو مرقيق  

ملك:باسط عبدالرازق الشامي

120 - بشير حسن هيبه يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3868 

ورقم قيد 20711    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة مطروح متفرع من الشارع الرئيسى ملك/ حسن 

سليمان قاسم

121 - نقاوه رحومه ابوبكر جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3869 ورقم قيد 20712    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد زراعيه, بجهة محافظة مطروح شارع جول 

جمال  ملك:احمد شعبان علي

122 - حمد مؤمن محمود حمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3874 

ورقم قيد 20713    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى العزبة الشرقيه 

ملك/ خميس ابو خماده رجيعه

123 - ياسر حسن عمر حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3876 

ورقم قيد 20714    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح شارع عمر المختار برج عدي بجوار التموين  ملك:

معوض ادم مشحود

124 - مختار سعيد عثمان غنيوه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3879 

ورقم قيد 20715    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة و توريدات ) فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و 

الملبس العسكريه (, بجهة محافظة مطروح الضبعة العزبة الشرقية بجوار مسجد الرحمه ملك/ فوزى روفه عبد 

الجليل

125 - عيسى عبدالفتاح مؤمن عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3881 ورقم قيد 20716    محل رئيسى  عن محل بقالة بالتجزئة + حصة دقيق مدعم, بجهة محافظة مطروح 

الضبعة شارع السوق بجوار المسجد الكبير ملك/ راضى عبدالفتاح مؤمن

126 - طربان يوسف لبيدى تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3883 

ورقم قيد 20717    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكرية 

(, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى الفرعوات ملك/ بريك لبيدى تعيلب

127 - بريك لبيدى تعلب حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3885 

ورقم قيد 20718    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح برانى الفريعوات ملك/ طربان يوسف لبيدى

128 - حامد محمد احمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3886 

ورقم قيد 20719    محل رئيسى  عن بيع خردة, بجهة محافظة مطروح الريفية امام غراب المياه ملك/ المنتصر 

عاشور مغيب
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129 - حسن عبدالونيس عمر عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3888 

ورقم قيد 20721    محل رئيسى  عن مكتب مقولت عمومية, بجهة محافظة مطروح الحمام شارع السكندرية 

خلف بنك القاهرة ملك/ عمر سعد عمر

130 - ادريس عثمان حمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3890 

ورقم قيد 20722    محل رئيسى  عن مواد غذائية بقاله بالتجزئة, بجهة محافظة مطروح السلوم شارع السلوم 

الرئيسى امام فندق الوحدة العرب ملك/ حمد عثمان حمد

131 - عبدالغفار يعقوب على حميده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3891 ورقم قيد 20723    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح راس الحكمة ملك/ نويجى جمعة على

132 - عبدالعزيز عبدا عطيوه مجيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3894 ورقم قيد 20724    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح الغريانى ملك/ منصور عبدالبارى حميد

133 - عبدالرحمن صالح يادم داود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3896 ورقم قيد 20725    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد بناء, بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن 

جنوب السكة الحديد ملك/ عبد العزيز نصير حميد

134 - على عمر عوض خوير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3899 

ورقم قيد 20726    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه السادسه 

والمجموعه 19 كلها (, بجهة محافظة مطروح الليدو شارع السنوسيه ملك/ فرج رحومه محمد

135 - حسن عبدالونيس ناجى حصاد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3901 ورقم قيد 20727    محل رئيسى  عن مكتب استثمار و تطوير عقارى, بجهة محافظة مطروح سيدى 

عبدالرحمن بجوار طاهر عبد الشافى ملك/ عبد الرحمن عبدالونيس ناجى

136 - محمد سليمان سليمان جبريل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3902 ورقم قيد 20728    محل رئيسى  عن ملبس اطفال, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع الثانوية 

بجوار مركز احمد المركب ملك/ حميدة منصور خوير

137 - عيسى سعد ابو بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3905 

ورقم قيد 20729    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد الكمبيوتر و العماله و الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة مطروح مطروح راس الحكمة ملك/ فرحات ناجى فرحات

138 - ياسر عصام الدين محمود عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3907 ورقم قيد 20730    محل رئيسى  عن دهانات موبيليا, بجهة محافظة مطروح مطروح الكيلو 3 بجوار 

سور النجدة ملك/ صابر عبدالعال محمد

139 - منصور سعد برانى النايض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3915 ورقم قيد 20731    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى 

عقار المل شرق برانى ملك/ زهره عبدالمالك حسين

140 - فايز عبدالرؤف عيسى خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3916 ورقم قيد 20732    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح بناحيه قريه جميمه اولد 

دخيل  ملك:عبدالوكيل عبدالرؤف عيسي

141 - ابوعجيله ناجى ونيس اوخزيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3921 ورقم قيد 20733    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح سيدى برانى كفر الغريانى ملك/نورى عبدالرازق ناجى
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142 - نبيل عبدالنبى عبدالرحيم علوانى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3925 ورقم قيد 20734    محل رئيسى  عن تجارة مواد البناء, بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن قرية 

اولد علوانى ملك/حمادة شعبان عبدالكريم

143 - فاطمة شامخ سعيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 3926 

ورقم قيد 20735    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد زراعية, بجهة محافظة مطروح جول جمال ملك/ 

احمد شعبان على

144 - متخطرى ناصف متخطرى الساعدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 3929 ورقم قيد 20736    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة مطروح شارع السكة 

الحديد بجوار المزلقان سيدى عمر ملك/ محمود رمضان حسين

145 - عامر على محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3935 

ورقم قيد 20737    محل رئيسى  عن مكتب توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة مطروح كيلو 4 حى الزهور 

خلف مخزن النابيب ملك/ محمود السيد على حسن

146 - مرضيه عبد الجواد مغيربى مؤمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3940 ورقم قيد 20739    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة مطروح عزبة الشيخ عطيوه ملك/ 

مستور محمد بدر

147 - عتيقة قاسم خيرا محجوب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3945 ورقم قيد 20740    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد بناء, بجهة محافظة مطروح قرية السلم ملك/ 

فرج حمد على

148 - محمد خميس شحات عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3948 ورقم قيد 20741    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة مطروح شارع السكندريه امام 

عمارة العمده كامل ملك/ جابر محمد حسن

149 - مهند وصفى حوسين غيث تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3949 

ورقم قيد 20742    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى بجوار ساحة 

النتظار ملك/ ادريس وصفى حوسين

150 - نسمه احمد محمد الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3950 ورقم قيد 20743    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير)فيما عدا الفقرة 36من المجموعة السادسة 

والمجموعة 19كلها(, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع علم الروم امام مسجد الفاروق ملك/اسلم محمد 

عبدالغنى عبدالهادى

151 - شامخ مختار عبدالعاطى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3951 ورقم قيد 20744    محل رئيسى  عن مفروشات و لوازمها, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع علم 

الروم بجوار اتصالت ملك/ عادل خليل عبدالرازق

152 - عبدا سعيد على معتمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3952 

ورقم قيد 20745    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد زراعية, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع 

القاضى مع عمربن الخطاب ملك/حنان عبدالحفيظ احمد احمد محمود

153 - حنان عبدالحفيظ احمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 3953 ورقم قيد 20746    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة مطروح مطروح 

شارع القاضى تقاطع شارع عمر بن الخطاب امام فتحى العمدة ملك/ عبدا سعيد على محمد

154 - منير محمد عبدالرحمن دومه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3957 ورقم قيد 20747    محل رئيسى  عن محل مواد غذائيه, بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم امام 

سوبر ماركت المازن ملك/ سمير مفتاح السيد
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155 - فادى عيد فؤاد حليو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 3958 

ورقم قيد 20748    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية)فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح الحمام شارع السكندرية امام اسواق بدر ملك/ايمن محمد حلمى 

عبدالسلم

156 - صبرى السيد ابراهيم ابراهيم المدنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 3960 ورقم قيد 20749    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت كهرباء وتوريداتها )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والملبس العسكرية(, بجهة محافظة مطروح مطروح شارع جول جمال امام مدرسة تحفيظ القران 

ملك/محمود عبدالجواد رحيل

157 - فاطمه عبد القادر عبدا جبريل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3968 ورقم قيد 20751    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة مطروح خلف بنزايون شارع التامينات ملك / رامى سيد هارون

158 - محمد محمود محمد على حماد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3970 ورقم قيد 20752    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة مطروح عزبة الحاج على بجوار 

المسجد ملك /نورا على عبد المقصود على
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فروع الفراد

1 - محمد ابراهيم عبدالعال على  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   3451 ورقم قيد   18782  محل فرعى  

عن صيانة واصلح كراسى  بجهة محافظة مطروح الضبعة العزبة الشرقية شارع السكندرية ملك/ حسين رضوان 

يونس

2 - امير فلور - امير محمد حسن ابراهيم اللقانى  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   3475 ورقم قيد   20597  

محل فرعى  عن عموم التوريدات ) مواد البناء و زهور و نباتات طبيعية (  بجهة محافظة السكندرية 4 تنظيم شارع 

الخلعي من شارع اسحاق النديم - قسم

3 - امير فلور - امير محمد حسن ابراهيم اللقانى  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   3475 ورقم قيد   20597  

محل فرعى  عن عموم التوريدات ) مواد البناء و زهور و نباتات طبيعية (  بجهة محافظة مطروح محل بالعقار رقم 

19 شارع علم الروم - ملك فايز يونس عبدالرحمن - قسم مرسى  مطروح

4 - ابراهيم دسوقى السيد عبدالرحمن  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   3508 ورقم قيد   11468  محل 

فرعى  عن  محطة موبيل محطة بنزين  بجهة محافظة مطروح قرية اولد علوانى طريق مطروح السكندرية الكيلو 

143 ملك/ سعيد علوانى عبدالحميد

5 - ناصف فضل على مجيد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   3610 ورقم قيد   19670  محل فرعى  عن 

مكتب مقاولت عامة وتوريداتها ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح 

برانى بعقار الروقة ملك/ عبدالغفار فضل على

6 - حسن محمد محمد اسحاق  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   3680 ورقم قيد   9887  محل فرعى  عن 

بيع يوتن للدهانات  بجهة محافظة مطروح طريق اسكندرية مطروح بجوار كافتيريا جميرا ملك/ جوده مصباح زريبه

7 - ابراهيم فتحى ابوالحسن حسنين  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   3661 ورقم قيد   20643  محل فرعى  

عن تسمين و تربيه مواشى  بجهة محافظة السكندرية ش المكس و ناصيه ابن سهلن - برج جوهره النصر الوردى - 

الورديان - مكتب - قسم

8 - ابراهيم فتحى ابوالحسن حسنين  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   3661 ورقم قيد   20643  محل فرعى  

عن تسمين و تربيه مواشى  بجهة محافظة مطروح تم افتتاح فرع نشاطه/ تسمين و تربيه مواشى و رأس ماله/ 

)500000( خمسمائه الف جنيه فقط ل غير و عنوانه/ الحمام - الحمام قريه 26 ارض البنجر ملك/ حماد صالح سعد - 

قسم

9 - محمد احمد محمد خليل  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   3695 ورقم قيد   19908  محل فرعى  عن 

مطعم اسماك  بجهة محافظة مطروح شارع المينا القديم برج الحامد ملك/ سليمان اسماعيل ربيع

10 - المير السعيد عبدالعزيز عبدالمقصود-صيدليه د المير عبدالمقصود  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   

3761 ورقم قيد   20683  محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة مطروح تم افتتاح فرع بالعنوان/ سيدى 

عبدالرحمن بجوار نقطه شرطه سيدى عبدالرحمن - ملك/ ابراهيم مراجع مهدى - قسم

11 - المير السعيد عبدالعزيز عبدالمقصود-صيدليه د المير عبدالمقصود  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   

3761 ورقم قيد   20683  محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية عماره ب رقم 5 شارع عبس متفرع 

من شارع الكمال الدور الرضى محل رقم 16 قسم

12 - معتز محمد جمعه محمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   3781 ورقم قيد   14578  محل فرعى  عن 

مغسلة سيارات  بجهة محافظة مطروح علم الروم امام المعهد الدينى ملك/ عبدالنبى حامد خيرا

13 - سماح صلح مبارك قرنى  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   3865 ورقم قيد   18449  محل فرعى  

عن مطعم  بجهة محافظة مطروح الشارع الرئيسى ملك/ عطيوة عوض عويضة

14 - محمد السيد محمد يوسف حسين  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   3878 ورقم قيد   19389  محل 

فرعى  عن معرض ومنفذ بيع منتجات مراتب  بجهة محافظة مطروح شارع علم الروم ملك/ محمد قاسم مهدى
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قيود الشركات

1 - طاهر السيد فرج وشركاءه شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

3683 ورقم قيد  20654    مركز عام  عن خدمة النتاج الزراعى وتعبئه وتغليف التمور يدويا  بجهة محافظة 

مطروح ميدان السوق ملك/ صقر عبدالعزيز حسين

2 - ورده ونيس ادريس وشريكتها شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

3732 ورقم قيد  20674    مركز عام  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر و 

الملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح عزبة الفراد شارع خيرا فضل ملك/ عبدالكريم ضاوى عبدالرازق

3 - نبيل يوسف نبيل يوسف وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    3752 ورقم قيد  20680    مركز عام  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر والملبس العسكريه( والستثمار العقارى  بجهة محافظة مطروح شارع القاضى برج هاين 

شقه رقم 206 ملك/ سامح سعد نيروز

4 - محمد عمر محمد بكرين و شريكه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

3887 ورقم قيد  20720    مركز عام  عن  المقرالدارى للشركه انتاج وتعبئة منتجات سيوة  بجهة محافظة 

مطروح سيوة شارع سيوة القديم ملك/ محمد عمر محمد بكرين

5 - عمر ناصف عمر واعر وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    3936 ورقم قيد  20738    مركز عام  عن مكتب مقاولت وتوريدات )فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر والملبس العسكرية(  بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن امام قرية مراسى ملك/ اشرف 

مرايف عمر

6 - عاشور للمقاولت )حمدى خالد عاشور مازق وشريكته( شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    3966 ورقم قيد  20750    مركز عام  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية 

)فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية( واستثمار وتطوير عقارى  بجهة محافظة مطروح 

شارع الرطب مع شارع الثانوية ملك/ خالد عاشور مازق

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - ايمان عبدالرحمن قاسم فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17831 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع  1978 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - راقى احمد ابوبكر هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   20267 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع  2628 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

3 - صدقى عطية عبد السيد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   15853 قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع  

794 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

4 - سعيد حوسين محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20268 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع  2629 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

5 - اموالى عبدالعزيز شريف عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   20283 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع  

2664 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

6 - ناصف فرج عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   1964 قيد فى 01-06-1974 برقم ايداع  158 وفى تاريخ  

06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة لوفاة التاجر

7 - د هويدا كامل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   4946 قيد فى 04-06-1988 برقم ايداع  230 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - سرحان للتوريدات العمومية "عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد سرحان"  تاجر فرد سبق قيده برقم   12949 قيد 

فى 05-09-2012 برقم ايداع  1068 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

9 - *عبدالغني محمد محمد المزاتي*  تاجر فرد سبق قيده برقم   13125 قيد فى 19-12-2012 برقم ايداع  

1487 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

10 - اليمان للمنظفات)ايمان عبد العزيز محمد الهوارى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   14843 قيد فى 

25-11-2015 برقم ايداع  1500 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

11 - سيف النصر عبد الرواف عبد الغنى عبد الرواف  تاجر فرد سبق قيده برقم   15247 قيد فى 

12-06-2016 برقم ايداع  973 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

12 - صلح عبدالكريم رسلن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   19253 قيد فى 29-09-2021 برقم 

ايداع  2084 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

13 - انور حبيب نوح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   20494 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع  3206 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

14 - رياض عاطف رياض اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19720 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  

945 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

15 - عبد العاطى مفتاح بريك يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   13077 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع  

1370 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيه

16 - حسام جمعة محمد محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14940 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع  

108 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

17 - محمد السيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13483 قيد فى 01-07-2013 برقم ايداع  825 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

18 - وليد عبدالحميد عبدالحميد احمد العربى ) الوليد للخدمات الفندقية (  تاجر فرد سبق قيده برقم   18744 قيد 

فى 29-11-2021 برقم ايداع  2573 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

19 - عمار على عاشور عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12468 قيد فى 05-01-2012 برقم ايداع  20 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

20 - مشيرة حماد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15540 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع  1966 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

21 - سناء سعيد محمد السعدواى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19058 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  1538 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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22 - عبد الباسط رشيد رجب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19638 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

612 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

23 - عبدالرازق مصطفى جويده رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   20321 قيد فى 05-10-2022 برقم ايداع  

2747 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

24 - مينا مجدى فهمى حنين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   17634 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع  

1316 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

25 - المصطفى لتجارة وتوزيع المواد الغذائيه )مصطفى احمد محمد عبد الفتاح(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

19660 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  717 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك 

التجارة نهائيا

26 - ابراهيم محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   5802 قيد فى 08-09-1992 برقم ايداع  269 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

27 - عبدالناصر مسعود مبروك على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11979 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع  

399 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

28 - سالم حميدة حامد آدم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12292 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع  633 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

29 - سالم حميدة حامد آدم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12292 قيد فى 28-04-2015 برقم ايداع  672 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

30 - سالم حميدة حامد آدم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12292 قيد فى 15-09-2011 برقم ايداع  1012 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

31 - خالد محمد ناجى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15304 قيد فى 18-07-2016 برقم ايداع  

1141 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

32 - رائد سليمان مصيبع ابوزريبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   17746 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع  

1666 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

33 - محمد روفه حمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17825 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع  1948 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

34 - احمد سعيد اسماعيل مطرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18467 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع  

1626 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

35 - مصطفي مؤمن ناصف قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18598 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع  

2104 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

36 - سعيد سليمان داود سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19107 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  1676 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

37 - سهير زينهم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   7413 قيد فى 01-11-1998 برقم ايداع  742 وفى تاريخ  

21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

38 - عطيه ابراهيم عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11782 قيد فى 16-12-2010 برقم ايداع  

1184 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

39 - بريك لبيدى تعيلب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   20684 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع  3765 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

40 - طربان يوسف لبيدى تعيلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   20685 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع  3766 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

41 - ايمن السيد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10686 قيد فى 01-07-2008 برقم ايداع  561 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

42 - على حسن على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18916 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع  1036 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

43 - صلح الدين فايز حميده يادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20054 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  

3365 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع
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44 - عوض سعد داود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   13609 قيد فى 10-11-2013 برقم ايداع  1129 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

45 - ضياء ابراهيم على قبوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   14437 قيد فى 29-03-2015 برقم ايداع  484 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

46 - بسام ادريس برانى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16345 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع  2304 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

47 - احمد سليمان عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16967 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع  1773 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

48 - نافع قاسم قاسى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   19824 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع  1362 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

49 - مينا عادل غطاس حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13906 قيد فى 05-05-2014 برقم ايداع  520 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

50 - محمود محمد الحسينى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   14084 قيد فى 04-09-2014 برقم ايداع  

973 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

51 - عبد الرحيم حسين عبد المجيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   15682 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع  

319 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

52 - مدحت غالى ابراهيم غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18552 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  1961 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

53 - سليم فرج عبد الجواد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   19100 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

1655 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

54 - *عباس كويلة عباس صالح*  تاجر فرد سبق قيده برقم   13604 قيد فى 07-11-2013 برقم ايداع  

1119 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

55 - كريم خطاب حميدة كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16147 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  1696 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

56 - هند السيد احمد جوده على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19403 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

2631 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - اضافة اسم تجارى ليصبح/ هادى الغانم لتجارةالدوات الصحية )هادى جمال محمد غانم عوض( تاجر فرد 

سبق قيده برقم   20324 قيد فى 09-10-2022 برقم ايداع   2759 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

2 - عبدالعزيز خيرا ابراهيم طربان تاجر فرد سبق قيده برقم   18410 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع   

1428 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - رافع سعد سلطان رحيله تاجر فرد سبق قيده برقم   11897 قيد فى 21-03-2011 برقم ايداع   225 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - يحيى عياد خليل غيث تاجر فرد سبق قيده برقم   20652 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع   3681 فى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - احمد ربيع انور عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   18196 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع   638 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

6 - نوح عبدالغفار عبدالمجيد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   16303 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع   

2174 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - صابر مستور ديك رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   18243 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع   810 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - سعد سمير سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18322 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   1058 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - تامر مصطفي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18527 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع   1853 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - صافي علي سعيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   16996 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع   1839 فى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - سعيد صبحى واصف عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم   11581 قيد فى 09-06-2010 برقم ايداع   

695 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  22,000.000

12 - فادى جورج عزيز باقى تاجر فرد سبق قيده برقم   19211 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع   1977 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمد ابراهيم عبدالعال على تاجر فرد سبق قيده برقم    18782 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    479 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الضبعة العزبة الشرقية شارع السكندرية 

ملك/ حسين رضوان يونس

2 - غيث عبدالرؤف خليل عقيلة تاجر فرد سبق قيده برقم    7682 قيد فى 29-06-1999 برقم ايداع    581 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن امام قرية مراسى 

بالدور الثانى العلمين ملك/ احمد غيث عبدالرؤف                                                                                                                                                              

سيدى عبدالرحمن امام قريه مراسى بالدور الثانى العلمين ملك/ احمد غيث عبدالرؤف

3 - ابراهيم دسوقى السيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    11468 قيد فى 06-04-2010 برقم ايداع    

404 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قرية اولد علوانى طريق مطروح 

السكندرية الكيلو 143 ملك/ سعيد علوانى عبدالحميد

4 - تريزة آمين سعيد بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    15179 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع    796 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان ليصبح / مطروح الكيلو 1 

بجوار المقاولون العرب ملك/ مكايد ادريس محمد

5 - عبد الرحمن محمد عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10593 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح مطروح شارع جول جمال خلف 

الكنيسة برج ابوشعفة ملك/شريف فرج ابوبكر

6 - ناصف فضل على مجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    19670 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    748 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع بنشاط/ مكتب مقاولت عامة 

وتوريداتها بالعنوان/ برانى بعقار الروقة ملك/ عبدالغفار فضل على براس مال/ 25000 خمسة وعشرون الف 

جنيه اودع برقم 3610 بتاريخ 2022/12/8

7 - جمال طاهر حوسين غيث تاجر فرد سبق قيده برقم    13286 قيد فى 13-03-2013 برقم ايداع    332 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح بجوار المسجد الكبير الكورنيش ملك/ 

راتب طاهر حوسين

8 - حسن محمد محمد اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم    9887 قيد فى 07-03-2006 برقم ايداع    122 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح طريق اسكندرية مطروح بجوار كافتيريا 

جميرا ملك/ جوده مصباح زريبه

9 - عثمان إبراهيم عثمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    11571 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع    

678 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح كليو باترا ملك/ ابراهيم عثمان عبد 

الرحمن

10 - محمد احمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    19908 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    1623 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع المينا القديم برج الحامد ملك/ 

سليمان اسماعيل ربيع

11 - وليد عبدالحميد عبدالحميد احمد العربى تاجر فرد سبق قيده برقم    18744 قيد فى 17-02-2021 برقم 

ايداع    353 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تم الغاء الفرع بنشاط 

مكتب تاجير وحدات سكنيه للغير بايداع رقم 3725 تاريخ 2022/12/14

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

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح علم الروم امام المعهد الدينى ملك/ 

عبدالنبى حامد خيرا

13 - صفاء عبدالفتاح ابو طالب عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    18287 قيد فى 15-07-2020 برقم 

ايداع    969 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 11 شارع الكرنك من 

شارع التحرير بسوهاج ببندر سوهاج ملك/ جمال عبدالمقصود محمد منصور
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14 - عبدا خميس عبداللطيف محمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    14077 قيد فى 02-09-2014 برقم 

ايداع    956 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 71 ش ق على ابوسعيفه 

طريق ابو المطامير ملك/ خميس عبداللطيف محمد فهمى

15 - سماح صلح مبروك قرني تاجر فرد سبق قيده برقم    18449 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

1548 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الشارع الرئيسى ملك/ عطيوة 

عوض عويضة

16 - محمد السيد محمد يوسف حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    19389 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

2550 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع علم الروم ملك/ محمد 

قاسم مهدى

17 - صلح الدين فايز حميده يادم تاجر فرد سبق قيده برقم    20054 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

2104 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تم الغاء المحل التابع المودع 

برقم/3365 بتاريخ/2022/11/29

18 - شادن عادل مصطفي عطا تاجر فرد سبق قيده برقم    18316 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    

1044 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح شارع زاهر جلل بجوار جامع 

سيدى عبد السلم ملك / مصطفى عباس فتحى

19 - مختار عبدالرحيم موسى بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    20189 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع    

2452 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح مطروح القصر بجوار مدرسة 

العشيبات ملك/عبدالسلم عبدالرحيم موسى
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النشاط

1 - احمد محمد عبد الحافظ الشاهير بخالد تاجر فرد سبق قيده برقم  5936 قيد فى 12-09-1993 برقم ايداع    

343وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة اعشاب وخردوات

2 - محمد مصطفى حسن سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  20543 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    3342

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مزادات خردة

3 - سمير منصور رمضان عبد ا ) كافية منصور ( تاجر فرد سبق قيده برقم  15463 قيد فى 2016-11-02 

برقم ايداع    1725وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط عرض منوعات موسيقيه 

ومصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الدش والبروجيكتور و v . c.D.DvD فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه

4 - عيد محمد عبدالناصر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18270 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع    901

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  صيانة المعدات الثقيلة

5 - ناصف فضل على مجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19670 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    748وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسى بنشاط/ مكتب مقاولت عامة وتوريداتها ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والملبس العسكرية(

6 - جمال طاهر حوسين غيث تاجر فرد سبق قيده برقم  13286 قيد فى 13-03-2013 برقم ايداع    332وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط شحن وتفريغ + الفحص بالعينه )بعد استصدار 

التراخيص اللزمه (

7 - رامى فوزى عبد المحسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  15498 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع    

1806وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط استيراد وتصدير

8 - عثمان ابراهيم عثمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  11571 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

3660وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مطعم تقديم المأكولت والمشروبات

9 - عثمان إبراهيم عثمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  11571 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع    

678وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع للرئيسى بنشاط /مطعم لتقديم الماكولت 

والمشروبات

10 - بشير حوسين ابراهيم ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  19547 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع    

269وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بقالة تموينية

11 - راتب طاهر حوسين غيث تاجر فرد سبق قيده برقم  17667 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    1435

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  خدمات النظافة و الصيانة و التشجير و التجميل

12 - عبدا مجدي سعد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  12973 قيد فى 18-09-2012 برقم ايداع    1114

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب بيع وتجارة سيارات

13 - صابر مستور ديك رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  18243 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع    810وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عمومية وتوريداتها)فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

والملبس العسكريه(

14 - محمود سعيد العزب فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  19767 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    1098

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصوير مستندات )فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه(

15 - محمد فخرى محمد انور تاجر فرد سبق قيده برقم  17881 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع    2176

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عامه

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

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للنشاط الرئيسى /مغسلة سيارات

17 - عبدا زيدان عبدالعزيز علوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  14226 قيد فى 08-12-2014 برقم ايداع    

1333وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجارة حدايد وبويات

18 - محمد زايد عطيه مؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم  14458 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع    547وفى 

تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط خدمات بترولية فى محطات البنزين
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19 - حسن محمد محمد برهامي تاجر فرد سبق قيده برقم  18328 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع    1069

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافة نشاط توريد قطع غيار سيارات

20 - عرفه للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  7387 قيد فى 13-10-1998 برقم ايداع    684وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعة السادسة والمجموعة 19 كلها (

21 - صافي علي سعيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16996 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع    1839وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعة السادسة والمجموعة 19 كلها (

22 - طه فتح ا سلطان شامخ تاجر فرد سبق قيده برقم  13312 قيد فى 28-03-2013 برقم ايداع    407وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات نظافة واعمال الزراعة والتشجير

23 - معتز محمد جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14578 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    3781

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد كاوتش و بطاريات

24 - محمد كمال حسن تمام تاجر فرد سبق قيده برقم  17487 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع    923وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد وصيانه حاسب الى )فيما عدا توريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه والملبس العسكرية والنتر نت بعد الحصول على التراخيص اللزمه(

25 - قاسم فايز فضيل كويله تاجر فرد سبق قيده برقم  12421 قيد فى 30-11-2011 برقم ايداع    1257وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب ادارة اعمال محاجر ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20324 وتم ايداعه بتاريخ   

09-10-2022  برقم ايداع 2,759.000 الى : اضافة اسم تجارى ليصبح/ هادى الغانم لتجارةالدوات الصحية )

هادى جمال محمد غانم عوض(

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20543 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2022  برقم ايداع 3,342.000 الى : اضافة سمة تجارية/ الجمل للمقاولت ومزادات الخردة

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20597 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 3,475.000 الى : امير فلور - امير محمد حسن ابراهيم اللقانى

4 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20599 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 3,480.000 الى : تيكا لخدمات المحمول

5 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20599 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 3,480.000 الى : محمد ابراهيم محمد سليمان

6 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10132 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2006  برقم ايداع 936.000 الى : اضافة سمة تجارية / طيبة لللكترونيات

7 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16426 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2018  برقم ايداع 262.000 الى : المشرق للمقاولت العموميه وتوريداتها واعمال المحاجر

8 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20602 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2022  برقم ايداع 3,492.000 الى : الوفاء للتنمية الزراعيه

9 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20498 وتم ايداعه بتاريخ   

14-11-2022  برقم ايداع 3,224.000 الى : مكتب العبد ترانس لخدمات النقل

10 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20558 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 3,371.000 الى : تشيك كار لصيانة السيارات وقطع الغيار

11 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13918 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-11-2022  برقم ايداع 3,148.000 الى : معرض سيارات المضمون كار

12 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18666 وتم ايداعه بتاريخ   

14-01-2021  برقم ايداع 93.000 الى : عبد المقصود ستور )شاهين عبدالمقصود قدوره ريزه(

13 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17911 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-11-2019  برقم ايداع 2,264.000 الى : اضافة سمة تجارية / وصلنى لبيع وتأجير السيارات

14 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19797 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2022  برقم ايداع 1,239.000 الى : اضافة سمة تجارية/ العزوم للمقاولت العمومية 

وتوريداتها
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - هشام محمد ابو اليزيد عبداللطيف  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   4045 وتم ايداعه بتاريخ  1983-06-14 

برقم ايداع    216تم التأشير فى تاريخ   14-06-1983   بــ  وكيل مفوض عن اعمال السجل

2 - ابراهيم فتحى ابوالحسن حسنين  مدير فرع المقيد برقم قيد   20643 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-12 

برقم ايداع    3661تم التأشير فى تاريخ   12-12-2022   بــ  

3 - المير السعيد عبدالعزيز عبدالمقصود  مدير فرع المقيد برقم قيد   20683 وتم ايداعه بتاريخ  

15-12-2022 برقم ايداع    3761تم التأشير فى تاريخ   15-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - شركة منصور لبادة الحشرات والقوارض ) منصور ابو الحمد ابو زيد وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم    

19729 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع   964 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

حل و تصفية الشركه نهائيا بموجب عقد فسخ مشهر عنه برقم 85 بتاريخ 2022/12/1

2 - صالح فتحى عباس صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    16016 قيدت فى 28-06-2017 برقم ايداع   

1223 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد فسخ 

شركة توصيه بسيطه مصدق على التوقيع برقم/387ألسنة 2021 توثيق الضبعه المرفق بالتاشير رقم/3671 

بتاريخ/2022/12/12

3 - طارق خيرا على عبدالفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    18561 قيدت فى 06-12-2020 برقم 

ايداع   1979 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد 

فسخ شركة توصيه بسيطه مصدق على التوقيع برقم/5329أ لسنة2022 المرفق بالتاشير رقم /3750 

بتاريخ/2022/12/15

4 - سعاد ري فاضل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9092 قيدت فى 10-05-2003 برقم ايداع   301 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بموب عقد فسخ شركة 

تضامن مصدق على التوقيع برقم/3441 لسنة 2022 المرفق بالتاشير رقم/3870 بتاريخ/2022/12/25

5 - هاجر عبد الحكيم راغب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    15762 قيدت فى 20-03-2017 برقم ايداع   

569 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها بموجب عقد ثابت تاريخ برقم 

5788 بتاريخ 2022/12/8

6 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    9924 قيدت فى 05-12-2018 برقم ايداع   2151 وفى تاريخ  

28-12-2022   تم محو - شطب السجل بالتاشير رقم 3939  بتاريخ 2022/12/28 تم الغاء الفرع بموجب 

عقد تعديل ثابت التاريخ رقم  5892 بتاريخ 2022/12/13

7 - اسلم عبده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9924 قيدت فى 05-12-2018 برقم ايداع   2151 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل بالتاشير رقم 3939  بتاريخ 2022/12/28 تم الغاء الفرع 

بموجب عقد تعديل ثابت التاريخ رقم  5892 بتاريخ 2022/12/13

8 - عباس كويلة عباس صالح وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    14249 قيدت فى 21-12-2014 برقم ايداع   

1391 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل بالتاشير رقم 3964 بتاريخ 2022/12/29تم حل 

الشركة وتصفيتها بموجب عقد ثابت التاريخ برقم 6177 بتاريخ 2022/12/29
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - ابو زيد منصور ابو بكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11111 قيدت فى 27-07-2009 برقم ايداع    

650وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

2 - جمال محمد إبراهيم محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     17503 قيدت فى 06-05-2019 برقم ايداع    

973وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

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

1830وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

4 - عوض عوض فايز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9164 قيدت فى 20-07-2003 برقم ايداع    468

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,000,000.000

5 - مصطفي رمضان نصر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10968 قيدت فى 02-04-2009 برقم ايداع    

320وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

6 - زكرى للتوكيلت التجارية )خالد زكرى هديوه محمد وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     19575 قيدت فى 

03-02-2022 برقم ايداع    370وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

العناوين

النشاط

الكيان القانونى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17796   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-09-2019 برقم ايداع    1830 الى   عيده عطيه عبدالفتاح سعد وشريكها

2 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20631   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2022 برقم ايداع    3620 الى   محمد خليل عبدالرازق ابوسعيده وشريكته

3 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 20631   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2022 برقم ايداع    3620 الى   اس اس س صحارى سولت

4 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19575   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-02-2022 برقم ايداع    370 الى   زكرى للتوكيلت التجارية )خالد زكرى هديوه محمد 

وشريكه(
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد مدحت محمد العبد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    6103   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1994 برقم ايداع   376 تم التأشير فى تاريخ 15-10-1994  بــ :  تمت الموافقة على ان يكون 

المهندس/ محمد مدحت محمد العبد مدير الشركة وله وحده حق الدارة والتوقيع عن الشركة قرية العبد السياحية 

بمفرده وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة مجمع المل السياحى )الشريك المتضامن ( بدل من المهندس / مدحت 

محمد حسن العبد وله حق التوقيع على عقود التعديل والفسخ والتصفيه الخاصة بالشركة امام الجهات الحكومية 

والغير حكومية وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والوحدات السياحية والسيارات والتعامل مع 

كل الجهات الحكومية والغير حكومية والمرافق والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية والتنازل عن عدادى المياه 

والكهرباء وتوكيل من ينوب عنه فى ذلك امام الشهر العقارى واتفق جميع الطراف على قيام المهندس / محمد 

مدحت محمد العبد بصفته مدير الشركة باتخاذ الجراءات اللزمة للتاشير بما تقدم بالسجلت الخاصة بذلك فى 

السجل التجارى والغرفة التجارية وامام جميع الجهات المختصة

2 - فرج ا واعر عطيه فرج  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    18573   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   2019 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  الدارة والتوقيع ليصبح الدارة 

والتوقيع موكله الى الشريكين مجتمعان اومنفردان ولهما الحق فى تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية 

والضرائب والسجل التجارى والهيئة القومية للتأمينات الجتماعيه ومكاتبها والبنوك بفتح الحسابات البنكة والسحب 

واليداع والقتراض والرهن وتحرير وصرف الشيكات وابرام العقود والصفقات وشراء وبيع الصول الخاصه 

بالشركة بشرط ان يكون التصرف لصالح الشركة ومن ضمن اغراضها

3 - محمود محمد الصغير علم الدين محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17796   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   1830 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  بعد استلم كافة مستحقاته

4 - محمد خليل عبد الرازق ابو سعيده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20631   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   3620 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

5 - محمد خليل عبد الرازق ابو سعيده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20631   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   3620 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

6 - السيد أحمد السيد أحمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19575   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-03 

برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  بعد استلمه كافة مستحقاته
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - منصور مفتاح بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6865   قيدت فى   05-10-1997 برقم ايداع    504 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-04

2 - عبدالمعطى عوض سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6921   قيدت فى   12-11-1997 برقم ايداع    

613 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

3 - نظيره صبحى واصف عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8649   قيدت فى   28-01-2002 برقم 

ايداع    86 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

4 - سعد جمعه محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9038   قيدت فى   08-03-2003 برقم ايداع    136 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-07

5 - عبدالخالق عبدالرسول عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10267   قيدت فى   02-05-2007 برقم 

ايداع    372 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

6 - كاظم السيد عثمان عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10480   قيدت فى   09-12-2007 برقم ايداع    

955 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

7 - سالم عيسى عياد رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11474   قيدت فى   11-04-2010 برقم ايداع    

421 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

8 - سالم عيسى عياد رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11474   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

9 - رافع سعد سلطان رحيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11897   قيدت فى   21-03-2011 برقم ايداع    

225 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

10 - توفيق محمود خالد مشاظى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12273   قيدت فى   05-09-2011 برقم ايداع    

978 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

11 - شعيب ناجى على صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15703   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

370 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

12 - زينب محمد مرسى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15814   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

702 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

13 - هانى محمد عامر حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15960   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

1094 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

14 - احمد محمد خليل عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6400   قيدت فى   26-03-1996 برقم ايداع    

151 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-03-25

15 - احمد محمد خليل عبد السلم ) مصوغات أحمد خليل (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6400   قيدت فى   

18-12-2005 برقم ايداع    908 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-17

16 - سعيد جمعه مفتاح منشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11467   قيدت فى   01-04-2010 برقم ايداع    

402 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

17 - شاديه جابر مصطفى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12363   قيدت فى   19-10-2011 برقم ايداع    

1151 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

18 - شاديه حامد مصطفى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12363   قيدت فى   23-10-2011 برقم ايداع    

1165 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

19 - مجدى فرج عبدالعزيز جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12849   قيدت فى   14-06-2012 برقم 

ايداع    856 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

20 - عزت وصفي حوسين غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13090   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

1411 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01
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21 - عزت وصفي حوسين غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13090   قيدت فى   03-12-2012 برقم ايداع    

1415 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

22 - رزقة حسن إبراهيم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15038   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

408 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

23 - اضافة اسم تجارى  ابوسحيل لمعرض بيع السيارات ) عبدالحليم قاسم قاسى يوسف(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   15926   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    979 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-10

24 - نبيل صالح فرج عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16010   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

1197 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

25 - صلح عبدا أحمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16172   قيدت فى   10-10-2017 برقم 

ايداع    1778 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

26 - دمين مفتاح بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4660   قيدت فى   20-01-1987 برقم ايداع    25 وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-19

27 - مراجع عبدالعاطى محمود يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8972   قيدت فى   17-12-2002 برقم 

ايداع    935 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

28 - سبيته ابو لطيعه عبد الهادي عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10177   قيدت فى   2007-02-12 

برقم ايداع    100 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

29 - عصام محمود سامي امين نوحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10473   قيدت فى   27-11-2007 برقم 

ايداع    941 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

30 - محمد صالح حسين جاب ا برغوث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10676   قيدت فى   2008-06-23 

برقم ايداع    533 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-22

31 - محمود مشحود مجيد ابو خزيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11660   قيدت فى   12-08-2010 برقم 

ايداع    908 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

32 - حميد إبراهيم غيضان عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11970   قيدت فى   13-04-2011 برقم ايداع    

376 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

33 - عز سبع زعلوك فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12301   قيدت فى   19-09-2011 برقم ايداع    

1024 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

34 - عبد الباسط ابو بكر صافى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12439   قيدت فى   15-12-2011 برقم 

ايداع    1299 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

35 - عبد الحليم محمود سعد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12574   قيدت فى   29-02-2012 برقم ايداع    

227 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

36 - حمدى يونس غنيوه عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12620   قيدت فى   13-03-2012 برقم ايداع    

337 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

37 - محمود السيد ابوزيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12746   قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

38 - خالد فرج عبدالجواد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12754   قيدت فى   06-05-2012 برقم 

ايداع    636 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

39 - تريزة آمين سعيد بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15179   قيدت فى   12-05-2016 برقم ايداع    

796 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

40 - صدقى عطية عبد السيد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15853   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    794 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

41 - عاطف بخيت ابوحسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16092   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    1534 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

42 - ناصف فرج عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1964   قيدت فى   01-06-1974 برقم ايداع    158 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31
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43 - د جمال فارس السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4395   قيدت فى   16-07-1985 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-15

44 - د هويدا كامل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4946   قيدت فى   04-06-1988 برقم ايداع    

230 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-03

45 - عبد الجليل سنوسى عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5885   قيدت فى   12-05-1993 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-05-11

46 - عبد الباسط عبد العاطي عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8762   قيدت فى   14-05-2002 برقم 

ايداع    386 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

47 - على خليفه عبدا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10294   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

437 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

48 - عبدالحميد بلل دغيم مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10787   قيدت فى   12-11-2008 برقم ايداع    

894 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

49 - محمد ابراهيم خليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11472   قيدت فى   11-04-2010 برقم ايداع    

418 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

50 - محمد عبدالرازق محمد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12556   قيدت فى   20-02-2012 برقم 

ايداع    192 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

51 - عبدا خالد عبيده عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12802   قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    

746 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

52 - *عبدالرؤوف صالح علي يونس*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13494   قيدت فى   14-07-2013 برقم 

ايداع    850 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-13

53 - سهام محمد عبد المنتصر على فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14984   قيدت فى   2016-02-11 

برقم ايداع    230 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

54 - حمادة عطية عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15308   قيدت فى   20-07-2016 برقم 

ايداع    1066 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

55 - جورج نجيب حنين مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15324   قيدت فى   28-07-2016 برقم ايداع    

1224 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

56 - سرحان للتوريدات العمومية "عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد سرحان"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12949   

قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    1068 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-04

57 - عبدالباسط عبدالواحد محجوب حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13004   قيدت فى   2012-10-01 

برقم ايداع    1175 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

58 - *عبدالغني محمد محمد المزاتي*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13125   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    1487 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-18

59 - محمد السيد معوض السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14043   قيدت فى   12-08-2014 برقم ايداع    

865 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-11

60 - إبراهيم عبد الزين جبريل حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15314   قيدت فى   25-07-2016 برقم 

ايداع    1206 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

61 - احمد محمد احمد المرادنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15544   قيدت فى   13-12-2016 برقم ايداع    

1973 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

62 - عز الدين فرج محمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15801   قيدت فى   03-04-2017 برقم 

ايداع    662 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

63 - فوزى حسن عبد الزين جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10132   قيدت فى   07-12-2006 برقم 

ايداع    936 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

64 - ابراهيم دامى سعد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10739   قيدت فى   19-08-2008 برقم ايداع    

719 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-18
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65 - حميدة خميس رفيق هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12316   قيدت فى   25-09-2011 برقم ايداع    

1056 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

66 - جابر السيد حسن حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12445   قيدت فى   20-12-2011 برقم ايداع    

1313 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

67 - فتحى قاسم نصر شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12868   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

895 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

68 - فايز محمد سعد إدريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12872   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

899 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

69 - سيف النصر عبد الرواف عبد الغنى عبد الرواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15247   قيدت فى   

12-06-2016 برقم ايداع    973 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-11

70 - فرج خميس قاسى حصاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15748   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

529 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

71 - صالح عبد العظيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3970   قيدت فى   09-01-1983 برقم ايداع    

10 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

72 - عبد ا عبد الجواد رحيل ميكائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9898   قيدت فى   22-03-2006 برقم 

ايداع    183 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

73 - يعقوب صالح عمر عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10247   قيدت فى   17-04-2007 برقم 

ايداع    330 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

74 - يوسف إدريس عبدالمالك زعلوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10416   قيدت فى   03-10-2007 برقم 

ايداع    789 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

75 - ابراهيم اسماعيل ابراهيم المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11038   قيدت فى   2017-04-10 

برقم ايداع    738 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

76 - ميلود سعيد حمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11194   قيدت فى   01-10-2009 برقم ايداع    

833 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-30

77 - مهدى عبدالرحمن مهدى إمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11240   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    1227 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

78 - سعد عبدالسميع عبدالزين علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12237   قيدت فى   03-08-2011 برقم 

ايداع    908 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

79 - حسان على عبدالصمد حسان ) حسان للخردوات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13549   قيدت فى   

22-09-2013 برقم ايداع    990 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-21

80 - عبد العاطى موسى حسين عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14969   قيدت فى   2016-02-03 

برقم ايداع    192 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

81 - أحمد عبد ا هارون إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15363   قيدت فى   23-08-2016 برقم ايداع    

1373 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

82 - عزالدين حسين حكيم عقوب إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15678   قيدت فى   2017-02-15 

برقم ايداع    307 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

83 - عمر رحومه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9625   قيدت فى   23-03-2005 برقم ايداع    290 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

84 - عثمان إبراهيم عثمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11571   قيدت فى   08-06-2010 برقم 

ايداع    678 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

85 - حماد خليل حماد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11972   قيدت فى   13-04-2011 برقم ايداع    

383 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12
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86 - محمد السيد عبدالعليم عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13091   قيدت فى   03-12-2012 برقم 

ايداع    1416 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

87 - هامل جمعة هامل بكار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14259   قيدت فى   24-12-2014 برقم ايداع    

1404 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-23

88 - صالح محمود عبدالحليم مطراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9489   قيدت فى   16-03-2005 برقم 

ايداع    248 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

89 - عبدا صابر حمد عقيلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11359   قيدت فى   20-01-2010 برقم ايداع    

87 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

90 - محمود إبراهيم عبد الرواف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12003   قيدت فى   02-05-2011 برقم 

ايداع    457 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

91 - رجب حسانين حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12979   قيدت فى   19-09-2012 برقم ايداع    

1126 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

92 - مسـعود منبى محمود مطرود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13027   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    1224 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

93 - عبد العاطى مفتاح بريك يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13077   قيدت فى   22-11-2012 برقم 

ايداع    1370 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

94 - حسام جمعة محمد محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14940   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    108 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

95 - عادل جبريل عبدا ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16337   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    2284 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

96 - عطيه عبد الجواد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8992   قيدت فى   06-01-2003 برقم ايداع    12 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

97 - عبد الكريم اسرافيل عيسى مطرود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10111   قيدت فى   2006-11-19 

برقم ايداع    874 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

98 - محمد عبد العال احمد قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10187   قيدت فى   25-02-2007 برقم ايداع    

128 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

99 - ابراهيم محمد محمد السعيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14399   قيدت فى   08-03-2015 برقم 

ايداع    354 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

100 - يوسف فرج صالح حسين جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7927   قيدت فى   01-03-2000 برقم 

ايداع    135 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

101 - عبد ا حسن خير عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12121   قيدت فى   22-06-2011 برقم ايداع    

694 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

102 - عمار على عاشور عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12468   قيدت فى   05-01-2012 برقم ايداع    

20 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

103 - الوكيل للمقاولت العموميه وخدمات النقل )سليم عبدالوكيل رحيم عيد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

15050   قيدت فى   16-03-2016 برقم ايداع    449 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-03-15

104 - مشيرة حماد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15540   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

1966 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

105 - سعيد عبدالحميد عبدل ) مكتب السعيد للمقاولت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16052   قيدت فى   

27-07-2017 برقم ايداع    1382 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-26

106 - نوح عبدالغفار عبدالمجيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16303   قيدت فى   07-12-2017 برقم 

ايداع    2174 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06
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107 - جمال سالم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11784   قيدت فى   16-12-2010 برقم ايداع    

1186 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

108 - زكى رمضان حمد قويدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13632   قيدت فى   17-11-2013 برقم ايداع    

1164 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-16

109 - كريم السيد إبراهيم العدلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12924   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

1011 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

110 - خالد راضى أبوشليف عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12959   قيدت فى   10-09-2012 برقم 

ايداع    1083 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

111 - فوزى محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14863   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

1555 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

112 - ابراهيم محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5802   قيدت فى   08-09-1992 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07

113 - هارون ادريس عثمان علوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6473   قيدت فى   06-08-1996 برقم 

ايداع    374 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

114 - مهدى إدريس عاشور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11851   قيدت فى   20-02-2011 برقم 

ايداع    133 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

115 - عبدالناصر مسعود مبروك على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11979   قيدت فى   14-04-2011 برقم 

ايداع    399 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

116 - *عبدالرحمن حسين فؤاد قاسم*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13402   قيدت فى   20-05-2013 برقم 

ايداع    630 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-19

117 - رمضان شحات صابر إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13833   قيدت فى   23-03-2014 برقم 

ايداع    327 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

118 - اسلم محمد غازى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14742   قيدت فى   03-09-2015 برقم ايداع    

1213 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

119 - خالد محمد ناجى عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15304   قيدت فى   18-07-2016 برقم 

ايداع    1141 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

120 - عاشور فرج جاب ا عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10451   قيدت فى   12-11-2007 برقم 

ايداع    874 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

121 - فينسيا للتصالت "عاشور فرج جاب ا عمر"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10451   قيدت فى   

12-11-2007 برقم ايداع    874 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-11

122 - عطيه ابراهيم عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11782   قيدت فى   16-12-2010 برقم 

ايداع    1184 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

123 - عيسى عبد الجليل بريك حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12596   قيدت فى   06-03-2012 برقم 

ايداع    287 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

124 - مساعد جويدة رحومة شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13037   قيدت فى   23-10-2012 برقم 

ايداع    1255 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

125 - محمد أحمد السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13140   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

126 - محمد البشير عبد الباري الحوفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14923   قيدت فى   11-01-2016 برقم 

ايداع    55 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

127 - مؤمن محمود امبيوة محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15974   قيدت فى   04-06-2017 برقم 

ايداع    1121 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

128 - محمد على مرسى إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16193   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

1852 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17
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129 - مراجع عبدا منبى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16361   قيدت فى   02-01-2018 برقم ايداع    

14 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

130 - محمود مرسي احمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8344   قيدت فى   17-04-2001 برقم ايداع    

264 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

131 - ايمن السيد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10686   قيدت فى   01-07-2008 برقم ايداع    

561 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-30

132 - عبدالناصر عبدالحى محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13017   قيدت فى   09-10-2012 برقم 

ايداع    1209 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

133 - نبيل رجب سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15927   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

980 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

134 - محمد عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15973   قيدت فى   

04-06-2017 برقم ايداع    1120 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-03

135 - حمدا مهدى ديب ميهوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16369   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    

30 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

136 - عبدالمالك ادريس عبدالمالك زعلوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8047   قيدت فى   2017-08-28 

برقم ايداع    1593 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

137 - عوض قاسم عبدالكافى مرتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16192   قيدت فى   18-10-2017 برقم 

ايداع    1851 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

138 - عبد الفتاح صابر فتفود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5828   قيدت فى   06-12-1992 برقم ايداع    

374 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

139 - قاسم فايز فضيل كويله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12421   قيدت فى   30-11-2011 برقم ايداع    

1257 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

140 - موالى هارون يونس المبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16011   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    1198 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

141 - محمد هيبه جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8964   قيدت فى   03-12-2002 برقم ايداع    921 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

142 - عبدالسلم إبراهيم جمعة كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12889   قيدت فى   12-07-2012 برقم 

ايداع    931 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

143 - ضياء ابراهيم على قبوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14437   قيدت فى   29-03-2015 برقم ايداع    

484 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

144 - بسام ادريس برانى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16345   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

2304 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

145 - احمد العطار للخردوات) احمد السيد محمد حسين (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4345   قيدت فى   

16-04-1985 برقم ايداع    163 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-15

146 - حسين بريش عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6663   قيدت فى   20-03-1997 برقم ايداع    

103 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

147 - عوض السيد محمد أبو رحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12475   قيدت فى   10-01-2012 برقم 

ايداع    30 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

148 - مينا عادل غطاس حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13906   قيدت فى   05-05-2014 برقم ايداع    

520 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

149 - أحمد عبد اللطيف أحمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15673   قيدت فى   14-02-2017 برقم 

ايداع    285 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13
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150 - سليمان على عبدالواحد اسماعيل وشهرته سلومه وحيده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3784   قيدت فى   

23-01-1982 برقم ايداع    43 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-22

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

برقم ايداع    189 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-13

152 - *عباس كويلة عباس صالح*  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13604   قيدت فى   07-11-2013 برقم 

ايداع    1119 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-06

153 - كريم خطاب حميدة كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16147   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

1696 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25
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تجديد شركات

1 - محمد جمال إبراهيم عمر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   14722  قيدت فى  30-08-2015 برقم 

ايداع   1186 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2025  

12:00:00ص

2 - محمد احمد حمدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10397  قيدت فى  12-09-2007 برقم ايداع   

743 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

3 - منيع المهدي خالد وشركاه ورثه المهدي خالد   شركة سبق قيدها برقم :   8427  قيدت فى  2001-07-17 

برقم ايداع   456 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2026  

12:00:00ص

4 - ميلد اقلديوس صليب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11108  قيدت فى  21-07-2009 برقم ايداع   

645 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2024  12:00:00ص

5 - شركة اخوان خنال للمقاولت المعماريه المتكامله واعمال التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   3388  

قيدت فى  19-03-1980 برقم ايداع   167 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/03/2025  12:00:00ص

6 - جمال عبدا إبراهيم يونس وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   11808  قيدت فى  05-01-2011 برقم 

ايداع   29 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2026  12:00:00

ص

7 - شركة ابوسيف للمقاولت العموميه وتوريداتها )منصور مسعود ابوسيف مسعود وشركاه(   شركة سبق قيدها 

برقم :   6709  قيدت فى  17-05-1997 برقم ايداع   200 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

8 - صالح فتحى عباس صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16016  قيدت فى  28-06-2017 برقم 

ايداع   1223 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

9 - خالد عبدالعزيز عبدالقوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10446  قيدت فى  08-11-2007 برقم 

ايداع   862 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00

ص

10 - شركة جابر على عبد الواحد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   15625  قيدت فى  19-01-2017 برقم 

ايداع   123 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00

ص

11 - احمد محمد ابراهيم المل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7155  قيدت فى  02-05-1998 برقم ايداع   

272 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2023  12:00:00ص

12 - سعاد ري فاضل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9092  قيدت فى  10-05-2003 برقم ايداع   301 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2023  12:00:00ص

13 - عبد الستار قاسم نصر شعيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8016  قيدت فى  29-05-2000 برقم 

ايداع   348 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2015  12:00:00

ص

14 - شركة غرب الدلتا لنتاج الكهرباء ش.م.م شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر طبقا  

لحكام القانون 164 لسنة 2000   شركة سبق قيدها برقم :   14797  قيدت فى  22-10-2015 برقم ايداع   

1384 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2025  12:00:00ص

15 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   14797  قيدت فى  22-10-2015 برقم ايداع   1384 وفى تاريخ  

27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2025  12:00:00ص
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16 - هاجر عبد الحكيم راغب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   15762  قيدت فى  20-03-2017 برقم 

ايداع   569 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00

ص

17 - سالم هلل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   12453  قيدت فى  25-12-2011 برقم ايداع   1334 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2026  12:00:00ص

18 - عباس كويلة عباس صالح وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   14249  قيدت فى  21-12-2014 برقم 

ايداع   1391 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2024  

12:00:00ص
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