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قيود أفراد

1 - عزة عزت محمود على تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3114 ورقم 

قيد 19191    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة القاهرة محل 21 الوحدة المركبة 1و2 المرحلة 

الرابعة 15مايو

2 - نعيم للخضروات تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3115 ورقم قيد 

19192    محل رئيسى  عن بيع خضروات, بجهة محافظة القاهرة محل رقم 16 سوق 120 فدان اسكان 

اجتماعى /مرحلة خامسة/ 15مايو

3 - نجيب عويس نجيب عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

3119 ورقم قيد 19193    محل رئيسى  عن بيع مجمدات فيما عدا التعبئة والتغليف, بجهة محافظة القاهرة محل 

رقم 22 سوق مجاورة 13 مرحلة اولى/ 15مايو

4 - كواير اشرف تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3121 ورقم قيد 

19194    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة سوق سوق مجاورة 5 مرحلة اولى محل رقم 

10 / 15 مايو

5 - صيدليه د / حنان خلف محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3122 

ورقم قيد 19195    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة القاهرة 2 ش السلك المعصره

6 - سهير محمد كيلنى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3123 

ورقم قيد 19196    محل رئيسى  عن مقاولت التيار الخفيف, بجهة محافظة القاهرة امتداد مايو مجاوره 3 قطعه 

منطقه 4

7 - عيد عبدالمنعم عيد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3124 

ورقم قيد 19197    محل رئيسى  عن نجاره الثاث, بجهة محافظة القاهرة 1 ارض الجنينه / كفر العلو / حلوان

8 - محمد محمد شبل مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3127 ورقم 

قيد 19198    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه واكسسواراتها (, بجهة محافظة 

القاهرة 26 شارع شريف علي حيدر دهب

9 - محمود علء الدين حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

3129 ورقم قيد 19199    محل رئيسى  عن تسويق الكتروني فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة 

القاهرة 63ش رياض

10 - محمد السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3140 

ورقم قيد 19200    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا ادوات الطباعة والدعايا والعلن واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة مجاوره 32 عماره 18أ شقه 11

11 - عمرو سيد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 3161 

ورقم قيد 19201    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيه ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينه 

والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه - بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة 

القاهرة 46 شارع سيد محمود مغربى - المعصره

12 - محمد محمد ايمن حمدي جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3162 ورقم قيد 19202    محل رئيسى  عن بيع مواد  غذائيه, بجهة محافظة القاهرة 26 شارع خسرو تقاطع 

شارع زكي برج التوحيد
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13 - محمد عبدالناصر كامل عرفات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

3163 ورقم قيد 19203    محل رئيسى  عن ميزان بسكول وتجارة الخردة والمعادن والتوريدات ) فيماعدا 

اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها ودون ادوات الطباعه والدعايا والعلن ودون توريد العماله (, بجهة محافظة 

القاهرة شارع الترام عرب كفر العلو منزل ثناء عبدالكافى امام مجمع المدراس

14 - وليد جمال حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3167 ورقم 

قيد 19204    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى دون التسويق الكتروني, بجهة محافظة القاهرة شقه 5 

مدينه 15 مايو مجاورة 13حى د عماره 20

15 - فوزى رجب ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3168 

ورقم قيد 19205    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة القاهرة 21 ش مسجد عزام على ش حيدر

16 - محمود علي محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3177 

ورقم قيد 19206    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتاجير سيارات فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها 

وادوات الطباعه والدعايه والعلن وتوريد العماله ودون خدمه رجال العمال, بجهة محافظة القاهرة 228 

كورنيش النيل ح حلوان المعصره

17 - احمد صلح انصاري محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3179 

ورقم قيد 19207    محل رئيسى  عن تجارة بويات, بجهة محافظة القاهرة 3ش المروة  بجوار مسجد الرحمن / 

محل رقم 1

18 - ماهر عبد الوهاب العزب قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3184 ورقم قيد 19208    محل رئيسى  عن تجاره منظفات, بجهة محافظة القاهرة 8 سوق 1منطقه 90فدان 

السكان الجتماعى

19 - حسن يحي السيد يحي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3190 ورقم 

قيد 19209    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة القاهرة 23 المشروع المريكي م 8 ب 35

20 - عبدا محمد علي سباق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3207 

ورقم قيد 19211    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 28 ا قطعه 7 شارع خالد بن الوليد 

حدائق حلوان

21 - محمد رمضان عبدالمنعم احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3216 ورقم قيد 19212    محل رئيسى  عن اعمال الرى و اللندسكيب و التشطيبات الداخليه, بجهة محافظة 

القاهرة 2 أ شارع عبده منصور - حدائق حلوان

22 - عبدالرؤوف عادل سيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3217 ورقم قيد 19213    محل رئيسى  عن كافيه دون النترنت, بجهة محافظة القاهرة 41 ش المراغي عماره 

الكرنك

23 - ابراهيم محمود سيف النصر خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

3231 ورقم قيد 19214    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت دون السياحة وداخل جمهورية مصر العربية, 

بجهة محافظة القاهرة ش كورنيش النيل كفر العلو / محل رقم 2 حلوان

24 - مني احمد احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3305 ورقم 

قيد 19234    محل رئيسى  عن توريدات اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة القاهرة 8 مجاوره 12 شارع 9 منطقه 

34 حي العبد
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25 - يحيى على ماهر يحيى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3243 ورقم 

قيد 19216    محل رئيسى  عن بيع و شرا و صيانه اجهزه المحمول, بجهة محافظة القاهرة 18 خضر قسم 

المعصره

26 - ياسمين مجدى عبد السميع نجم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3247 ورقم قيد 19217    محل رئيسى  عن ورشه قطع غيار و مستلزمات السيارات, بجهة محافظة القاهرة 

امتداد شارع منصور عين حلوان

27 - نورا سعيد سيد حسن زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3250 

ورقم قيد 19218    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة القاهرة 12 ش حسن الصياد كفر 

العلو - حلوان

28 - سلمى عطيه عبدالخالق عيشه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3258 ورقم قيد 19219    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه والتوريدات العموميه والستيراد والتصدير ) 

توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها دون توريد العماله ودون توريد ادوات الدعايا والعلن والطباعه (, بجهة 

محافظة القاهرة 1 شقه 4 ش 20 تقسيم جمعيه السلم كورنيش النيل

29 - ابراهيم شعبان ابراهيم محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 3263 ورقم قيد 19220    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) تايم شير( )دون التسويق اللكترونى (, 

بجهة محافظة القاهرة 16 مصطفى صفوت

30 - محمد ابو السعود البيبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3264 ورقم قيد 19221    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات ) فيماعدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها 

دون توريد العماله ودون توريد ادوات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة ارض الدواجن 

الصحابه عزبة الوالده

31 - صباح فتحى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3265 

ورقم قيد 19222    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 25 شارع التقوى عزبة الوالده

32 - شريف عبده نصر التميمى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3266 

ورقم قيد 19223    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير و توريدات عموميه و توكيلت تجاريه ) فيماعدا احهزة 

الكمبيوتر ومستلزماتها دون توريد العماله ودون توريد ادوات الطباعه والدعايه والعلن (, بجهة محافظة القاهرة 

30 شارع ثابت محل 11

33 - علي نبيل حسين فريد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3267 ورقم 

قيد 19224    محل رئيسى  عن المقاولت و التوريدات العموميه فيما عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وادوات 

الطباعة والدعايا والعلن ودون توريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة الشهيد عبدالمنعم

34 - احمد المداح عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3269 

ورقم قيد 19225    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة القاهرة 5 ش ابوالوفا الصعيدى الدواجن المعصره

35 - ياسمين محفوظ احمد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3270 ورقم قيد 19226    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 15 شارع 25 الصحابه عزبة 

الوالده

36 - محمد ابراهيم محمود الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3278 ورقم قيد 19227    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 2محل سور نادى حلوان العام 

دورين-قسم 15 مايو
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37 - محمد زكي حسين شاكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3279 

ورقم قيد 19228    محل رئيسى  عن نقل بضائع, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 20شارع رستم

38 - سماح فتحى ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3292 

ورقم قيد 19229    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة سوق مجاورة 9 مرحلة اولى - محل 

1

39 - عادل عبدالرحمن نعيم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3296 ورقم قيد 19230    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة القاهرة بلوك 25 المشروع المريكى 

مجاورة 10 قطعة 1040 المنطقه الثامنه

40 - محمد مصطفى توفيق موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3298 ورقم قيد 19231    محل رئيسى  عن تجميع وتركيب الموبيليا بجميع انواعها عبر طلبات البريد او من 

خلل النترنت او البيع المباشر ) فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة 2 الزهور ركن حلوان

41 - مصطفى سيد عبدالحكيم عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3299 ورقم قيد 19232    محل رئيسى  عن تجاره الجمله الخاصه بالنفايات, بجهة محافظة القاهرة 12 شارع 

الفتح المله عرب غنيم

42 - ايمان احمد احمد على عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

3304 ورقم قيد 19233    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 36 ش 

احمد انس تقاطع شارع شريف

43 - محمد عز الدين عبداللطيف مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3319 ورقم قيد 19235    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار التوكتوك, بجهة محافظة القاهرة شارع الترعه حكر 

التبين البحرى حلوان

44 - زينب عنتر محمد متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3324 

ورقم قيد 19236    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة القاهرة ش التحرير تبين البلد محل رقم 

1

45 - حميده فاروق فرغلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3325 

ورقم قيد 19237    محل رئيسى  عن صيانه وبيع قطع غيار معدات, بجهة محافظة القاهرة مجاوره 5 شارع 

زكى حواس قطعه 325

46 - محمد صالح محمد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3328 ورقم قيد 19238    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة القاهرة مساكن المرازيق

47 - احمد رجب البسيونى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3329 

ورقم قيد 19239    محل رئيسى  عن تجاره محمول, بجهة محافظة القاهرة 34أ ش منصور

48 - مصطفى انور محمد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3334 

ورقم قيد 19240    محل رئيسى  عن سمكرى ودهان السيارات, بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 56 شارع 

البيومى من شارع الفتوح العزبه القبليه

49 - ولء محمد على خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3336 

ورقم قيد 19241    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) دون التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة القاهرة 2 ش 

النور المحمدى المعصره
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50 - عمر عبدا حمزة محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3339 

ورقم قيد 19242    محل رئيسى  عن بيع الحذية الرياضية, بجهة محافظة القاهرة ش جعفر  - قسم 15 مايو

51 - محمد محمد محمود عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3341 

ورقم قيد 19243    محل رئيسى  عن مقاولت عامه فى مجال العزل الحرارى السخن و البارد و الصاج المعرج  

والستانلس بجميع انواعه, بجهة محافظة القاهرة 11 محمد عبد اللطيف كفر العلو كورنيش النيل

52 - مايكل موريس فهمى نخله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 3342 

ورقم قيد 19244    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه و مشروبات و تبغ, بجهة محافظة القاهرة 23 شارع 

اسماعيل كامل

53 - منصور مرزوق منصور غلوش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

3344 ورقم قيد 19245    محل رئيسى  عن معرض تكاتك و الدرجات الناريه, بجهة محافظة القاهرة 39

الشارع الغربى محل 1

54 - اسلم  محمود محمد فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3347 

ورقم قيد 19246    محل رئيسى  عن توريد المعادن والمعادن النفيسة, بجهة محافظة القاهرة 8 بلوك 6 اسكان 

النصر لصناعة المواسير

55 - ممدوح صابر صادق جريس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3352 

ورقم قيد 19247    محل رئيسى  عن خدمات نظافه دون توريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة مدخل 1 مساكن 

المرازيق

56 - محمد حسن حسن الصايم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3353 

ورقم قيد 19248    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة القاهرة 4ش عبدالرحمن -عزبة الهجانة -المعصره 

حلوان

57 - محمد جمال احمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3393 

ورقم قيد 19258    محل رئيسى  عن توريدات عامه, بجهة محافظة القاهرة 38 شارع الجامع حدائق حلوان 

المعصره

58 - اسامه مصطفى حسين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3359 

ورقم قيد 19249    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و تسويق الكترونى و توريدات اطعمه حيوانات اليفه فيما 

عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسة والكابلت اللسلكية 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة., بجهة محافظة القاهرة 48 شارع حلمى وهبه تقسيم سلح المهندسين

59 - عمرو حسن عبدالمجيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

3364 ورقم قيد 19250    محل رئيسى  عن تجارة البطاريات والطارات, بجهة محافظة القاهرة مجاورة 3 نيو 

مول قطعه 18-17

60 - حاتم حسن محمد عبدالرؤف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3378 

ورقم قيد 19252    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيماعدا الطباعه والتصوير (, بجهة محافظة القاهرة شارع الفتح 

حدائق حلوان المعصرة

61 - ابراهيم محمد طلبه شحاته تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3380 

ورقم قيد 19253    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات والستيراد, بجهة محافظة القاهرة عقار 1002 

نموذج  هـ  رقم 1 صالح صبحى المشروع المريكى

62 - محمد رياض عبدالغنى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3382 ورقم قيد 19254    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة 15 ش السادات - المعصره
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63 - احمد رفعت عبدا السحيمي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3383 

ورقم قيد 19255    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة القاهرة ش مجري السيل ناصيه ش ابراهيم 

امام تقسيم السكه الحديد المعصره

64 - اسماعيل محمد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3384 ورقم قيد 19256    محل رئيسى  عن بيع بدل رجالي, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 33 أ  ش المحطه 

- محل

65 - محمد يسري يونس عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3395 ورقم قيد 19259    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ودون ادوات 

الطباعة والدعايا والعلن ودون توريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة ش محمد عوض مدينة الهدي قسم المعصرة

66 - باهر محمد سعيد مهدى عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3391 ورقم قيد 19257    محل رئيسى  عن بيع فطائر ومشويات, بجهة محافظة القاهرة 9ش اسماعيل كامل 

محل رقم 4

67 - اسامه مجدى لطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 3396 

ورقم قيد 19260    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المكتبيه فيما عدا الطباعة والتصوير, بجهة محافظة القاهرة 

محل رقم 3 مجاوره 36 عماره 10 مجموعه 1 / 15مايو

68 - جورج عماد عزيز فهمى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 3431 

ورقم قيد 19268    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة مدخل 22 مشروع ناصر منطقة 2 

بشارع عبدالغنى يحى

69 - انطونيوس سامى صادق خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3397 ورقم قيد 19261    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه وتصدير ) فيماعدا توريد اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماتها ودون توريد ادوات الطباعه والدعايه والعلن ودون توريد العماله (, بجهة محافظة 

القاهرة شقة 5 ع 19 مجاورة 33

70 - احمد ابراهيم رفاعى حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3403 

ورقم قيد 19262    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة القاهرة قطعه 330 ش ترعه الخشاب الدواجن حدائق 

حلوان المعصرة محل رقم 11

71 - عصام سيد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3412 

ورقم قيد 19263    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية ومكتب نقل مواد بناء وتأجير معدات ثقيلة, بجهة محافظة 

القاهرة 16أ شارع خسرو

72 - ميرا ن محمد دسوقى السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3413 ورقم قيد 19264    محل رئيسى  عن تصميم ازياء وموضه دون التسويق اللكتروني, بجهة محافظة 

القاهرة 41 مجاوره 11 منطقه 1 -15مايو

73 - عبير عامر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3417 ورقم 

قيد 19265    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها وادوات 

الطباعه والدعايه والعلن و ادوات الطباعه, بجهة محافظة القاهرة على ابن ابى طالب ارض الدواجن عزبة 

الوالدة

74 - احمد جمعه مؤمن عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3430 ورقم قيد 19267    محل رئيسى  عن بيع خزائن و ماكينات عد النقود بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة القاهرة شارع يوسف على شارع شريف حلوان قسم15 مايو
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75 - حسين حسن حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3432 

ورقم قيد 19269    محل رئيسى  عن بقالة عطار, بجهة محافظة القاهرة شارع القرية عرب غنيم

76 - تامر عاطف ابراهيم عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

3437 ورقم قيد 19270    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وصيانه حاسب الى والموبيلت واكسسوارتها 

وتركيب كاميرات وصيانه الشبكات والكبلت الرضيه )فيماعدا توريد العماله والمن والحرا سه والكاميرات 

اللسلكيه - بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة القاهرة المشروع المريكى مجاوره 7 بلوك 

13

77 - احمد عبدالمنعم عبدالحميد عطا ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 3445 ورقم قيد 19271    محل رئيسى  عن تصميم البرمجيات ونظم معلومات فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة القاهرة شارع مجرى السيل المعصره

78 - مجدى ميشيل يوسف ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3457 

ورقم قيد 19272    محل رئيسى  عن مشغولت خشبيه, بجهة محافظة القاهرة ش 106 مجاوره 6 باوك 29 

قطعه 594 المشروع المريكى - حلوان

79 - محمد شعبان جميل محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3461 

ورقم قيد 19273    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 2 شارع جمال عبد الناصر - مدينه 

الهدى

80 - مازن ممدوح كامل شراره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 3464 

ورقم قيد 19274    محل رئيسى  عن المقاولت, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3    40تقسيم النصر -حدائق 

حلوان

81 - معتز محمود حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 3470 

ورقم قيد 19275    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات التجميل فيما عدا الدويه, بجهة محافظة القاهرة شارع 

محمد سيد احمد

82 - اسامه محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 3472 

ورقم قيد 19276    محل رئيسى  عن توصيل طلبات, بجهة محافظة القاهرة 30ش الجامع المعصره

83 - علء جمال لطفى عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

3478 ورقم قيد 19277    محل رئيسى  عن تجارة لقطع غيار السيارات, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5 

شارع على بن طالب ارض الدواجن عزبة الوالدة

84 - ايه اشرف ابراهيم منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 3479 

ورقم قيد 19278    محل رئيسى  عن توريدات العمومية ) فيماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر فيماعدا توريد العماله 

فيماعدا توريد ادوات الطباعه والدعايا والعلن (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 5شارع على بن طالب ارض 

الدواجن بالدور الول -مكتب رقم 1

85 - ماجد وليم سامى ملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3484 ورقم 

قيد 19279    محل رئيسى  عن تجارة صابون ومطهرات وتلميع وعطور ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة 

القاهرة 7 منطقه الخدمات المركزيه محل رقم 7 جناح 2 مجموعه 4 نموذج ب

86 - نادية عبد ا على سلمة تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3487 

ورقم قيد 19280    محل رئيسى  عن مكتبة) بدون التصوير والطباعة (, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 56 

شارع 13 امام مدرسة النهضة
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87 - وليد خميس فرغلي عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3491 ورقم قيد 19281    محل رئيسى  عن نظافه و صيانه المنشات, بجهة محافظة القاهرة مدخل 1 بلوك 17 

مساكن عين حلوان

88 - اسامه علي محمد علي صقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3494 

ورقم قيد 19283    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الهدايه واعياد الميلد, بجهة محافظة القاهرة 24محل 1 

برج السراء شارع الشريف

89 - كرم عبدالعاطى محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3498 ورقم قيد 19284    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المنظفات, بجهة محافظة القاهرة شارع ابراهيم عبده 

دواجن عزبة الوالدة بالدور الرضى مكتب

90 - عبدالرحمن السيد ذكى توفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3499 ورقم قيد 19285    محل رئيسى  عن تجاره رخام, بجهة محافظة القاهرة 1 ش الحرير تقاطع عمر بن 

عبدالعزيز منشيه جمال عبد الناصر حلوان

91 - صلح الدين محمد سعيد خضرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3500 ورقم قيد 19286    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه دون ادوات الطباعة والدعايا والعلن 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة, بجهة محافظة القاهرة 19 ش السادات عرب كفر العلو

92 - شيماء محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3501 ورقم قيد 19287    محل رئيسى  عن مقهى دون الكحوليات والنترنت, بجهة محافظة القاهرة 268 ش 

اطلس المشروع المريكى بلوك 2 مجاوره 5 حلوان

93 - احمد جابر عبدالمالك مهران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 3502 

ورقم قيد 19288    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ودون 

الطباعه والدعاية والعلن ودون توريد العمالة (, بجهة محافظة القاهرة ش الياس يوسف -المعصره

94 - مينا للمصوغات والمجوهرات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3506 ورقم قيد 19289    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات, بجهة محافظة القاهرة ش وسط المساكن 

المرازيق بجوار مدرسة الطلئع

95 - اسامه باهي محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 3507 

ورقم قيد 19290    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة القاهرة 28 ا شارع عبدله
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فروع الفراد

1 - حسام حلمى محمود امبارك  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   3118 ورقم قيد   9757  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة القاهرة 10 ش القدس متفرع من ش الشهيد المعصره

2 - محمود محمد عبده عبد المقصود  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   3142 ورقم قيد   16328  محل 

فرعى  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 2 محمد عبده كورنيش النيل كفر العلو شقه رقم 1

3 - محمد عبد النبي احمد عو ض ا  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   3459 ورقم قيد   19094  محل 

فرعى  عن كوافير رجالي  بجهة محافظة القاهرة سوق 1 منطقة 90 فدان - السكان الجتماعي المرحله الخامسه محل 

رقم 9

4 - امير محمد محمود عبد الباقي  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   3482 ورقم قيد   19034  محل فرعى  

عن تعليم الرسم والموسيقي فيما عدا المن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه  بجهة محافظة القاهرة قطعه ارض 26 المرحله الثانيه

5 - ماهر معوض عشري النحاس  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   3489 ورقم قيد   10084  محل فرعى  

عن ورشه تركيب تيل فرامل  بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 51 العزبه القبليه الحرفيين  محل رقم 3

قيود الشركات

1 - احمد ابراهيم و شركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    3204 

ورقم قيد  19210    مركز عام  عن تجاره الملبس واكسسواراتها دون الملبس العسكريه واكسسواراتها 

ومستلزمات والتشغيل لدي الغير والتوريدات العمومميه والوكالت التجاريه في مجال النشاط )فيما عدا اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماتها وادوات الطباعه والدعايه والعلن وتوريد العماله  بجهة محافظة القاهرة 100 أ شارع 

منصور 50 سابقا

2 - شيماء منير عبدا وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

3369 ورقم قيد  19251    مركز عام  عن بيع البن وتوزيعه وتقديم المشروبات البارده والساخنه والمثلجات 

دون الكحوليات  بجهة محافظة القاهرة 55 شارع رياض تقاطع مصطفى فهمى

3 - احمد فهيم اسماعيل و شريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

3424 ورقم قيد  19266    مركز عام  عن التوريدات و الخدمات و مكافحة الفات  بجهة محافظة القاهرة 32 

مدخل 3 مساكن عين حلوان شقه 22

4 - ماجد محمد محمد عبدالرحمن وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    3493 ورقم قيد  19282    مركز عام  عن بيع مواد ومستلزمات الدهانات بكافة مشتملتها  بجهة 

محافظة القاهرة شارع حيدر ناصية شارع عبدالرحمن

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - صيدلية د  ناجي المليح  تاجر فرد سبق قيده برقم   7925 قيد فى 02-11-2006 برقم ايداع  1288 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الفرع

2 - عزت سعيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10974 قيد فى 17-09-2014 برقم ايداع  861 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

3 - محمد جابر عبدالمنعم ابوسريع  تاجر فرد سبق قيده برقم   17134 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع  

1654 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

4 - حشمت حلمى سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14458 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع  313 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو السجل التجاري

5 - صيدلية د  الحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4544 قيد فى 21-12-2009 برقم ايداع  984 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع نهائي

6 - مروه للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   15817 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع  452 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

7 - ماجد محمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   10659 قيد فى 03-10-2013 برقم ايداع  787 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

8 - حسنى سرحان حسانين ابو الدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم   5166 قيد فى 05-04-2003 برقم ايداع  

250 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

9 - ابو طالب للجهزة الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم   8311 قيد فى 11-12-2013 برقم ايداع  1007 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الفرع

10 - عبدالمنعم عدلى شرقاوى عبدا هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16630 قيد فى 19-01-2020 برقم 

ايداع  91 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

11 - ابراهيم عيد جمعه الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17502 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  781 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

12 - حسن حجازي طه دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   18328 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  169 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

13 - صيدليه د هويدا غانم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4758 قيد فى 20-07-2002 برقم ايداع  480 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط  نهائيا

14 - ياسين احمد عبد ا سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6922 قيد فى 14-09-2005 برقم ايداع  922 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد ومحوالرئيسى الخر وترك النشاط نهائيا

15 - ياسين احمد عبد ا سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6922 قيد فى 17-07-2016 برقم ايداع  1407 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد والرئيسى الخر

16 - مصطفى فاروق مصطفى ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   11688 قيد فى 02-11-2015 برقم ايداع  

1295 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

17 - احمد محمد محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   14284 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع  

324 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو السجل الرئيسى الخر

18 - ماريان ميشيل عزيز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14307 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع  

2553 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

19 - الصالحين للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16626 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع  83 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

20 - محمد حمدى محمد عبدالجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17585 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع  993 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

21 - عبد الرحمن محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   14003 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع  1857 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى
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22 - تعديل السم التجارى ليصبح :- مكتب التحاد للمقاولت العمومية ) محمد حسين حسنين (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   9256 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع  300 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب 

السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

23 - فريد شوقى حسين بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13610 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع  945 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

24 - رمضان ثابت سيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17454 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع  653 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

25 - نفرتارى سامى ونيس مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7590 قيد فى 02-07-2006 برقم ايداع  745 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

26 - مصطفي فهمي ذكي محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   12826 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  

1067 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الفرع

27 - محمد نبيل احمد حسن مشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12078 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع  295 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

28 - فريد سعيد وديع بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   14405 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع  181 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

29 - نعمة جمال حسن احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17958 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  

2066 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى

30 - محمد ابراهيم حسان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12845 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع  1792 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

31 - عزه رمضان ابو المجد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   13659 قيد فى 21-05-2017 برقم ايداع  

1061 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو السجل وترك النشاط نهائيا

32 - مصطفى سمير محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16747 قيد فى 18-03-2020 برقم ايداع  481 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

33 - عامر احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   611 قيد فى 19-08-1996 برقم ايداع  396 وفى تاريخ  

25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

34 - حاتم هاشم محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3113 قيد فى 29-12-1999 برقم ايداع  1082 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

35 - اسحق سمير حنا بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6965 قيد فى 10-10-2005 برقم ايداع  1002 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

36 - وليد جابر محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10097 قيد فى 24-01-2012 برقم ايداع  115 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

37 - عمرو محمد طاهر عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17432 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع  

598 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

38 - ابراهيم جمال ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17974 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  2103 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

39 - سمير سليمان محمد عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18883 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع  

1967 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التشاط نهائيا

40 - محمد نبيل احمد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   19093 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع  2717 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

41 - محمد رجب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3483 قيد فى 24-06-2000 برقم ايداع  529 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

42 - محمد شكرى محمد فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11318 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع  309 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

43 - احمد حسن محمود بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   14963 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع  1463 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

Page 12 of 30 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

44 - محمد محمود عبد الحميد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17920 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  

1973 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

45 - على عطيه محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19040 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع  2526 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

46 - عمر عوض محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12743 قيد فى 14-08-2016 برقم ايداع  1597 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

47 - ابراهيم محمد ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18817 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع  1708 

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

48 - محمود حسين محمود عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14945 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع  

1419 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائي

49 - نصرالدين سيد نصرالدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18141 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

2499 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل التجارى نهائى
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رأس المال

1 - عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   19073 قيد فى 23-10-2022 برقم 

ايداع   2661 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - النحاس للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم   19158 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع   2937 فى تاريخ  

01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - نجلء ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   11777 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع   1472 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ايهاب السعيد عبد السلم عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   19178 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع   

3051 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - احمد محمد احمد عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم   18907 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع   2050 فى 

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

6 - محمود علي محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   19206 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع   3177 فى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - محمد عبد الحافظ احمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   4583 قيد فى 08-04-2002 برقم ايداع   209 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - عبد الرحمن خلف محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17690 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع   

1329 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

9 - ممدوح عبده احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   18113 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   2436 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - مصطفي فهمي ذكي محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   12826 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع   

1756 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

11 - خالد شوقى السيد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   16444 قيد فى 28-10-2019 برقم ايداع   1937 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - محمد ثابت احمد ثابت مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   17002 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع   

1241 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - عبدالعظيم عبدالحكيم عبد العظيم عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم   19117 قيد فى 03-11-2022 برقم 

ايداع   2788 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - نصر رجب هاشم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   1691 قيد فى 18-03-1998 برقم ايداع   202 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  255,000,000.000

15 - رامى رجب هاشم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   4762 قيد فى 22-07-2002 برقم ايداع   487 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  190,000,000.000

16 - ابو اليزيد رجب هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم   7924 قيد فى 02-11-2006 برقم ايداع   1286 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000,000.000

17 - اكرم فلي يني سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   15662 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع   103 فى تاريخ  

26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - ياسر شعبان عبدالرازق عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم   18379 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   

379 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - ابراهيم يوسف ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   18821 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

1722 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - ابراهيم شعبان عبد العزيز عبد المعطى تاجر فرد سبق قيده برقم   11984 قيد فى 18-01-2016 برقم 

ايداع   126 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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العناوين 

1 - صيدلية د  حسام حلمى محمود امبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    9757 قيد فى 06-04-2011 برقم ايداع    

345 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10 ش القدس متفرع من ش الشهيد 

المعصره

2 - محمود محمد عبده عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    16328 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع    

1667 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 2 محمد عبده كورنيش 

النيل كفر العلو شقه رقم 1

3 - صيدلية د  الحسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4544 قيد فى 16-03-2002 برقم ايداع    152 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح / بلوك 35 المساكن القتصاديه بجوار 

مدرسة ناصر البدائية حلوان

4 - صيدلية د  الحسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4544 قيد فى 16-03-2002 برقم ايداع    152 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بلوك 35 المساكن 

القتصادية مدرسة ناصر / حلوان

5 - سحر محمود سيد إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    14313 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    2562 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعدبل العنوان ليصبح 6 شارع ابراهيم 

حسونه كورنيش النيل كفر العلو حلوان

6 - ابو طالب للجهزة الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم    8311 قيد فى 27-06-2007 برقم ايداع    605 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع جديد بالعنوان 49أ هضبة 

الهرم

7 - ابو طالب للجهزة الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم    8311 قيد فى 27-06-2007 برقم ايداع    605 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء15  ش ترعة الخشاب عزبة كامل 

صدقى القبليه حدائق حلوان

8 - احمد محمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    14284 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع    2500 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14 شارع عبد الرحمن على يوسف

9 - احمد الحسينى طلبة عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10283 قيد فى 24-07-2012 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل رقم 7 

مول بلزا سيتى مجاوره 3

10 - هدى عبد المجيد محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    18462 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

562 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / بلوك 3 

مجاوره 7 قطعه 653 المشروع المريكى

11 - احمد يوسف ابراهيم ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم    16273 قيد فى 15-08-2019 برقم ايداع    

1526 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 25 ش 

عزام من ش المحطه

12 - مصطفي فهمي ذكي محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    12826 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع    

1756 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة جعل الفرع مركز رئيسى الكائن 

بالعنوان 10 منطقة ابلوك 5 المنطقه الصناعيه 15 مايو مع الغاء كفرع

13 - مصطفي فهمي ذكي محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    12826 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع    

1756 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان 10 منطقه 1 

بلوك 5 المنطقه الصتاعيه 15 مايو

14 - مصطفي فهمي ذكي محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    12826 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع    

1067 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة جعل الفرع مركز رئيسى الكائن 

بالعنوان 10 منطقة ابلوك 5 المنطقه الصناعيه 15 مايو مع الغاء كفرع

15 - حامد عبد التواب حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    8717 قيد فى 06-08-2008 برقم ايداع    683 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2شارع امتداد الليثى كفر العلو /حلوان /القاهرة
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16 - رجب محمد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17295 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    173 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الخانكة / مركز الخانكة / ش الجمعية 

الخيرية / القليوبية / ملك سعد احمد محمدين ايوب

17 - محمود كمال احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    15030 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    1615 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 55 ش جعفر 

تقاطع ش عزام /حلوان /مايو

18 - محمد محمود ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16935 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع    

1043 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 

شالرشاح حكر التبين القبلى

19 - شيماء جمال حامد جبالي تاجر فرد سبق قيده برقم    17726 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع    1417 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مساكن الضباط محل رقم 3 السوق 

التجاري ح حلوان

20 - مصطفى فاروق عبد الحميد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    12899 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

1918 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 13 ش 

عواد حسن الكنك منشية ناصر المعصره

21 - اكرم فلي يني سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    15662 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    103 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 1 ش السادات المعصره

22 - محمد عبدالنبي احمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    19094 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع    

2718 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 1 مجاوره 11

23 - محمد عبدالنبي احمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    19094 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع    

2718 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة سوق 1 منطقة 90 فدان - 

السكان الجتماعي المرحله الخامسه محل رقم 9

24 - امير محمد محمود عبدالباقي تاجر فرد سبق قيده برقم    19034 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع    

2507 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه ارض 26 المرحله الثانيه

25 - ماهر معوض عشرى النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    10084 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عماره رقم 51 العزبه القبليه 

الحرفيين  محل رقم 3
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النشاط

1 - محمد عاطف سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  10299 قيد فى 13-08-2012 برقم ايداع    707وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات فيما عدا ادوات الطباعة 

والدعايا والعلن واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العمالة

2 - عاصم مصطفى محمد عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  16505 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    

2104وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ادارة حمامات سباحة فقط

3 - كريمه ولسن فوزي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  18637 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    1065

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات مستلزمات طبيه دون 

الدويه ومستحضرات التجميل واستيراد وتصدير

4 - احمد خضيرى جابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19215 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    3234

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل بيع الرخام وتصنيعه

5 - سيد عبد التواب سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  15127 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع    1805

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير

6 - عبد الرحمن خلف محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17690 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

1329وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الدعايه والعلن

7 - شريف عبده نصر التميمى تاجر فرد سبق قيده برقم  19223 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    3266

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد اجهزة طبيه

8 - رضا ابو السعود يوسف يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  18850 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    

1816وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تنمية وتدريب موارد بشرية 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وادوات طباعة ودعايه واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة .

9 - حامد عبد التواب حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  8717 قيد فى 06-08-2008 برقم ايداع    683وفى 

تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف وحفظ اللحوم 

والسماك

10 - مصطفى فاروق عبد الحميد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12899 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

1918وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريد قطع غيار ادوات 

كهربائيه

11 - اكرم فلي يني سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  15662 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    103وفى تاريخ  

26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط  ليصبح /توريدات عموميه ) فيماعد توريد اجهزة 

الكمبيوتر ومستلزمها (

12 - هيثم بكر محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13710 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع    1169

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ بيع اجهزه كمبيوتر ومستلزماتها وبرامجها 

واجهزه اتصالت فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

13 - اسامة اسماعيل حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3631 قيد فى 05-09-2000 برقم ايداع    751

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الكمبيوتر

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11777 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2015  برقم ايداع 1,472.000 الى : اضافة السمه التجاريه / هارمونى  تورز

2 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10299 وتم ايداعه بتاريخ   

13-08-2012  برقم ايداع 707.000 الى : تعديل السمة لتصبح / المها للتوريدات

3 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5311 وتم ايداعه بتاريخ   

15-06-2003  برقم ايداع 479.000 الى : ستار ميكر

4 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16505 وتم ايداعه بتاريخ   

20-11-2019  برقم ايداع 2,104.000 الى : اضافة سمة تجارية لتصبح / مؤسسة الحلوانى لدارة حمامات 

السباحة

5 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18637 وتم ايداعه بتاريخ   

15-05-2022  برقم ايداع 1,065.000 الى : تعديل السمه التجاريه ام بى بريباريشن للمستلزمات الطبيه 

واستيراد وتصدير

6 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19215 وتم ايداعه بتاريخ   

08-12-2022  برقم ايداع 3,234.000 الى : احمد خضيرى جابر احمد

7 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19215 وتم ايداعه بتاريخ   

08-12-2022  برقم ايداع 3,234.000 الى : ل يوجد

8 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19223 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-2022  برقم ايداع 3,266.000 الى : اضافة السمه التجاريه / هيلثى ليف للتوريدات والتوكيلت 

التجاريه

9 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12934 وتم ايداعه بتاريخ   

23-10-2016  برقم ايداع 2,001.000 الى : اضافة سمة تجارية لتصبح/ مؤسسة الحمد لبيع قطع غيار 

السيارات اليابانية

10 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15916 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-03-2019  برقم ايداع 653.000 الى : اضافة سمه التجاريه / امان للمقاولت العامه والتوريدات

11 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18505 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-03-2022  برقم ايداع 685.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح موبيليانكو مودرن

الشخاص

1 - خالد  عبد الغفار  مصطفى  احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   16664 وتم ايداعه بتاريخ  

09-02-2020 برقم ايداع    229تم التأشير فى تاريخ   09-02-2020   بــ  

2 - سعيد محمود احمد محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18850 وتم ايداعه بتاريخ  03-08-2022 برقم 

ايداع    1816تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

3 - احمد خضيرى جابر احمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   19215 وتم ايداعه بتاريخ  08-12-2022 برقم 

ايداع    3234تم التأشير فى تاريخ   08-12-2022   بــ  
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - احمد عماد الدين احمد عوض وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    15554 قيدت فى 16-12-2018 برقم 

ايداع   2741 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة تمام تصفيتها نهائيا

2 - تعدل الي عاصم محمد عبد الوهاب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    9685 قيدت فى 2011-03-01 

برقم ايداع   205 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة وتمام تصفيتها نهائيا

3 - سلمه ميهوب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15231 قيدت فى 02-10-2018 برقم ايداع   2056 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وفسخ العقد وترك النشاط نهائيا

4 - وليد كمال عيد عياد وشركته   شركة سبق قيدها برقم    16516 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع   

2146 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وفسخ العقد وترك النشاط نهائيا

5 - محمد عبد الرحمن محمد مناع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    10260 قيدت فى 28-06-2012 برقم 

ايداع   596 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وفسخ العقد وترك النشاط نهائيا

6 - عبدا السيد عبدالوهاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16633 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع   

103 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة نهائي

7 - عماد عبد العاطي محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    18342 قيدت فى 08-02-2022 برقم ايداع   

210 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط نهائيا

8 - شريف اسماعيل محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    2846 قيدت فى 29-08-1999 برقم ايداع   

704 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وفسخ العقد وترك النشاط نهائيا

9 - ابراهيم حسين نور شعيب و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم    14562 قيدت فى 05-03-2018 برقم 

ايداع   549 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ومحو السجل التجاري

10 - ممدوح سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16620 قيدت فى 13-01-2020 برقم ايداع   65 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وفسخ العقد وترك النشاط نهائيا

11 - محمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9839 قيدت فى 16-06-2011 برقم ايداع   600 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة نهائي

12 - اشرف محمد محمد حربي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15336 قيدت فى 25-10-2018 برقم 

ايداع   2250 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركة واستلم كل شريك حقه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - عبد القادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8449 قيدت فى 15-11-2007 برقم ايداع    979وفى تاريخ  

04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

2 - تعديل السم التجارى ليصبح  شعبان أنور وحسام الدين حماده حسنين شركة سبق قيدها برقم     1127 قيدت 

فى 08-06-1997 برقم ايداع    360وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

16,000,000.000

3 - تصحيح السم التجارى ليصبح عنتر عبد العزيز عبد العاطى وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     10597 

قيدت فى 18-06-2013 برقم ايداع    565وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

4,500.000

4 - تغير السم التجارى ليصبح  عادل وطارق محمود محمد مرسى شركة سبق قيدها برقم     2685 قيدت فى 

21-06-1999 برقم ايداع    485وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

العناوين

1 - تغير السم التجارى ليصبح  عادل وطارق محمود محمد مرسى شركة سبق قيدها برقم     2685 قيدت فى 

21-06-1999 برقم ايداع    485وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان 162 أ شارع جسر السويس ميدان الف مسكن عين شمس

النشاط

1 - عبد القادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8449 قيدت فى 15-11-2007 برقم ايداع    979 وفى تاريخ  

04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط/ اصلح ملبس دون الملبس العسكريه واكسسواراتها

2 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح /فريد عويس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7817 قيدت فى 

14-09-2006 برقم ايداع    1111 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض 

الشركه ليصبح / المقاولت العامه والتوريدات العموميه ) فيماعدا توريد اجهزة الكمبيوتر ودون توريد ادوات 

الطباعه والدعايا والعلن ودون توريد العماله (

3 - نصر رجب هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10218 قيدت فى 17-05-2012 برقم ايداع    473 

وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/ الستثمار  العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده للنشطه السابقه دون التسويق اللكتروني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

1 - عبد القادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8449 قيدت فى 15-11-2007 برقم ايداع    979 وفى تاريخ  

04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7817   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2006 برقم ايداع    1111 الى   تعديل السم التجارى للشركه ليصبح /فريد عويس 

وشركاه

2 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10597   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-06-2013 برقم ايداع    565 الى   تصحيح السم التجارى ليصبح عنتر عبد العزيز عبد 

العاطى وشركاءه

3 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10292   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-08-2012 برقم ايداع    687 الى   تعديل السم التجارى / ليصبح ايهاب سلمه صديق 

وشريكه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - سليم محمود محمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8449   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-15 

برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2007  بــ :  

2 - زينب عبد القادر عبدالحكيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8449   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2007 برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2007  بــ :  

3 - حازم محمد احمد نور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2770   وتم ايداعه بتاريخ    1999-07-31 

برقم ايداع   603 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2008  بــ :  اعتماد الموافقة على التخارج وبيع حصة شركة 

اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية اراسكو بالكامل بشركة الهرامات للمعدات pce شركة مصرية مساهمة 

طبقا لحكام القانون رقم 159 سنة 1981 والمسجلة تحت رقم 106542 فى 7/6/2017 والتى تقدر بنسبة 

54.85% من اجمالى راس مال الشركة للهرامات للمعدات pce وكذلك الموافقة على تسوية الرصدة المدينة / 

الدائنة لشركة اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية اراسكوا لدى شركة الهرامات للمعدات pce الموافقه على 

اعتماد تفويض المهندس / حازم محمد احمد نور رئيس مجلس ادارة شركة اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعيه 

ارسكو والعضو المنتدب ممثل عن الشركه الوطنيه للتنميه والتجاره - الستاذ / محمد جلل الدين محمد عبد الباقى 

- عضو مجلس الداره ممثل عن الشركه الوطنيه للتنميه والتجاره بالبيع وبالتوقيع مجتمعين على عقود بيع حصة 

شركة اسيك للتصنيع والمشروعات الصناعيه ارسكو فى راس مال شركة الهرامات للمعدات PCE والتوقيع 

على كافة الوراق والمستندات اللزمه لذلك امام كافة الجهات الحكوميه وغير حكوميه والهيئه العامه للستثمار 

والمناطق الحره وهيئة سوق المال وشركة مصر للمقاصه ولهم حق توكيل الغير امام الشهر العقارى فى كل او 

بعض ماذكر / بموجب محضر ثانى منح سلطة التوقيع بالمجموعه )أ ( للستاذ / احمد كمال حامد محمد لعتماد 

الشيكات والتحويلت البنكيه وكافة انواع المعاملت المصرفيه وفتح الحسابات واغلقها مجتمعا ىمع توقيع ضمن 

المجموعه ) ب ( وذلك فيما ليتعدى 3 مليون جم وفقاغ لما سبق تصبح السلطات الماليه لعتماد كل الشيكات 

والتحويلت البنكيه وكافة انواع المعاملت المصرفيه وفتح الحسابات واغلقها من خلل توقعين مجتمعين    من 

احد اعضاءالمجموعه ) ا ( مع احد اعضاء المجموعه )ب ( و ذلك على النحو التالى المجموعه ذات التوقيع)ا ( 

بعد التعديل كمايلى  -1 - الستاذ / محمد جلل الدين محمد عبد الباقى بدون حد اقصى عضو مجلس الداره ممثل 

عن الشركه الوطنيه للتنميه والتجاره -2 - الستاذ ياسر عبد العزيز محمد عبد ا - بحد اقصى ثلثه مليون جنيه 

مصرى اومايعادلها من العملت الجنبيه الخرى - المدير المالى -3- الستاذ احمد كمال حامد محمد مدير ادارة 

المراجعة بحد اقصى ثلثة مليون حنيه مصرى اومايعادلها من العملات الجنبيه الخرى - المجموعه ذات التوقيع 

)ب ( -1- المهندس / حازم محمد احمد نور بدون حد اقصى  رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ممثل عن 

الشركه الوطنيه للتنميه و التجاره -2- المهندس / فادى سامى سليم غبر بحد اقصى خمسة مليين جنيه مصرى 

اوما يعادلها من العملت الجنيه الخرى  عضو مجلس الداره ممثل عن الشركه الوطنيه للتنميه والتجاره -3- 

المهندس ايمن محمد عفيفى عامر بحد اقصى ثلثة مليين جنيه مصرى اوما يعادلها من العملت الجنبيه الخرى  

المدير التنفيذى لقطاعات العمليات

4 - علء محمد كامل فايد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9309   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2010 برقم ايداع   455 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2010  بــ :  تعديل دخول 7 موصى وخروج 5 

موصى

5 - سيد عويس محمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7817   وتم ايداعه بتاريخ    2006-09-14 

برقم ايداع   1111 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج الشريك سيد جمال عويس

6 - عنتر عبدالعزيز عبدالعاطى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10597   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2013 برقم ايداع   565 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  تعدل بند الداره والتوقيع ليصبح 

للطرف الول السيد / عنتر عبد العزيز عبد العاطى له حق الداره والتوقيع وكذلك حق البيع للنفس او الغير 

واللغاء والتنازل للنفس او الغير عن جميع اصول الشركه وممتلكاتها ورخص  التشغيل
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7 - ايهاب سلمة صديق  تاجر-كامل الهلية   المقيد برقم قيد    10292   وتم ايداعه بتاريخ    2012-08-06 

برقم ايداع   687 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  -1- تخارج كل من ) الطرف الثالث / جورج 

بخيت صديق فلتس و الطرف الرابع / سامح سلمه صديق فلتس ( تعديل بند الداره والتوقيع للطرف الول السيد 

/ ايهاب سلمه صديق فلتس منفردا ولصالح الشركه
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تجديد افراد

1 - عزة احمد احمد تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   200   قيدت فى   05-03-1996 برقم ايداع    160 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-04

2 - صيدليه د  نجلء فكرى مصطفى احمد المقدم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5418   قيدت فى   

12-08-2003 برقم ايداع    642 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-11

3 - صيدلية د  ناجي المليح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7925   قيدت فى   02-11-2006 برقم ايداع    

1288 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-11-01

4 - صيدلية د  حسام حلمى محمود امبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9757   قيدت فى   2011-04-06 

برقم ايداع    345 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

5 - حسن احمد امام محمد سعادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10047   قيدت فى   04-01-2012 برقم ايداع    

14 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

6 - اشرف عبد التواب محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13001   قيدت فى   13-11-2016 برقم ايداع    

2147 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

7 - جمال يوسف عبد المسيح ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8648   قيدت فى   01-06-2008 برقم 

ايداع    479 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-31

8 - جاد ا لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8901   قيدت فى   13-04-2009 برقم ايداع    

291 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-12

9 - احمد سمير عبد المنعم ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10420   قيدت فى   04-12-2012 برقم 

ايداع    1062 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

10 - نجلء ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11777   قيدت فى   29-11-2015 برقم ايداع    

1472 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

11 - ماهر منير مكارى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13155   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

2484 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

12 - محمد هلل عبد العظيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14063   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    1971 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

13 - سمير تقاوى عجبان حبيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14255   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

2425 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

14 - صيدلية د  الحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4544   قيدت فى   16-03-2002 برقم ايداع    

152 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

15 - صيدلية د  الحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4544   قيدت فى   21-12-2009 برقم ايداع    

984 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

16 - احمد محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7819   قيدت فى   14-09-2006 برقم ايداع    

1117 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

17 - محمود جاد الرب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7839   قيدت فى   19-09-2006 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

18 - مصطفى محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7930   قيدت فى   05-11-2006 برقم ايداع    

1294 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

19 - سعاد عبد الرزاق ابراهيم عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8131   قيدت فى   2007-01-25 

برقم ايداع    86 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

20 - احمد احمد حسن القصاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10159   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

294 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-03-21
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21 - محمد عاطف سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10299   قيدت فى   13-08-2012 برقم ايداع    

707 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

22 - محمود ابراهيم محمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11295   قيدت فى   08-03-2015 برقم 

ايداع    258 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

23 - ياسمين سيد عبد الفتاح اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11915   قيدت فى   04-01-2016 برقم 

ايداع    18 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

24 - صيدليه د محمد رفعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12706   قيدت فى   04-08-2016 برقم ايداع    

1537 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

25 - حمدان سلطان على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13350   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

382 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

26 - تامر محمد محمود عثمان راجح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13653   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    1048 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

27 - ماهرفايز فهيم وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14268   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

2455 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

28 - نادر محمد عبد العليم عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5311   قيدت فى   24-09-2005 برقم ايداع    

953 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-23

29 - صيدلية د  ابراهيم عبد الحافظ ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6164   قيدت فى   

23-03-2009 برقم ايداع    233 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-22

30 - صيدلية د  ابراهيم عبد الحافظ ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6164   قيدت فى   

18-09-2004 برقم ايداع    868 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-17

31 - صيدلية د  احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10080   قيدت فى   17-01-2012 برقم 

ايداع    70 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

32 - سعد جمال عويس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11528   قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    

1010 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

33 - هشام شعبان السيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13844   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

1496 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

34 - تامر ابراهيم بكر عبد المحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14078   قيدت فى   18-10-2017 برقم 

ايداع    2001 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

35 - زينب ابراهيم محمد ابراهيم شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14150   قيدت فى   09-11-2017 برقم 

ايداع    2200 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

36 - فاروق عبد الرحمن عيسى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6121   قيدت فى   31-08-2004 برقم 

ايداع    805 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

37 - احمد خضيرى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8332   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    

647 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

38 - عبد الرحمن حامد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10352   قيدت فى   07-10-2012 برقم 

ايداع    869 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

39 - يونس نادى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11535   قيدت فى   13-09-2015 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

40 - محمد السيد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12721   قيدت فى   08-08-2016 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

41 - محمود محمد سليم ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13676   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

1097 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23
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42 - سحر محمود سيد إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14313   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

2562 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

43 - حسنى سرحان حسانين ابو الدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5166   قيدت فى   05-04-2003 برقم 

ايداع    250 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-04

44 - مى صفوت صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5172   قيدت فى   08-04-2003 برقم ايداع    262 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-07

45 - احمد شكرى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4354   قيدت فى   15-10-2001 برقم ايداع    

772 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

46 - خالد حسن عاشور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10454   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

47 - محمد سيد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13472   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

645 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

48 - ياسمين اشرف محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14011   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

1876 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

49 - شوقي طنطاوي شوقي سيد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14302   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    2544 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

50 - صيدلية د  ابرام رضا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10104   قيدت فى   29-01-2012 برقم ايداع    

127 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

51 - محمد جبر محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14013   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

1878 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

52 - احمد محمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14284   قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    

2500 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

53 - صيدليه د هويدا غانم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4758   قيدت فى   20-07-2002 برقم ايداع    

480 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-19

54 - احمد الحسينى طلبة عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10283   قيدت فى   24-07-2012 برقم 

ايداع    667 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

55 - محمود محمد احمد بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12707   قيدت فى   07-08-2016 برقم ايداع    

1538 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

56 - مصطفى احمد محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13975   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    1787 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

57 - محمد عبد الحافظ احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4583   قيدت فى   08-04-2002 برقم ايداع    

209 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

58 - جمال عبد المعطى بيومى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4881   قيدت فى   30-09-2002 برقم 

ايداع    668 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

59 - محمد عثمان محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9982   قيدت فى   31-10-2011 برقم ايداع    

1022 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

60 - عبد الرحمن محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14003   قيدت فى   03-10-2017 برقم ايداع    

1857 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

61 - فريد شوقى حسين بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13610   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

945 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

62 - جمال الدين حمدى منصور حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8732   قيدت فى   26-08-2008 برقم 

ايداع    724 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

63 - رامى سعيد عبد الخالق عبد ربة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9690   قيدت فى   03-03-2011 برقم 

ايداع    215 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02
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64 - محمد صلح فتحي حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14281   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

2489 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

65 - طاهر صلح الدين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5009   قيدت فى   28-12-2002 برقم 

ايداع    861 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

66 - سامى حسام حسن مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12436   قيدت فى   10-05-2016 برقم ايداع    

998 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

67 - علء الدين محمد عبد المحسن مغيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14318   قيدت فى   2017-12-31 

برقم ايداع    2580 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

68 - وحيد المعصراوى الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7802   قيدت فى   10-09-2006 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-09

69 - زينب احمد ابو المجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8493   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    

1116 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

70 - صيدلية د  خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9786   قيدت فى   03-05-2011 برقم ايداع    431 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

71 - حمدي الشريف للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13960   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

1739 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

72 - يحيى سعد الدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   687   قيدت فى   16-10-1996 برقم ايداع    499 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

73 - أيمن فاروق شعبان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8425   قيدت فى   28-10-2007 برقم ايداع    

916 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

74 - عزه رمضان ابو المجد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13659   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    1061 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

75 - محمود سعيد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12789   قيدت فى   29-08-2016 برقم ايداع    

1698 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

76 - عامر احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   611   قيدت فى   19-08-1996 برقم ايداع    396 وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-18

77 - حاتم هاشم محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3113   قيدت فى   29-12-1999 برقم ايداع    

1082 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

78 - مجدى كامل محمد حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4729   قيدت فى   03-07-2002 برقم ايداع    

433 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

79 - اسحق سمير حنا بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6965   قيدت فى   10-10-2005 برقم ايداع    

1002 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

80 - وليد جابر محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10097   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    

115 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-01-23

81 - عامر احمد حسين برهام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11811   قيدت فى   10-12-2015 برقم ايداع    

1542 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

82 - احمد سلطان خليل عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13071   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

2302 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

83 - اسماء صلح الدين السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13788   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    1342 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

84 - نصر رجب هاشم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1691   قيدت فى   30-07-2002 برقم ايداع    

511 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

85 - محمد شكرى محمد فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11318   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

309 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

Page 27 of 30 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

86 - مصطفى فاروق عبد الحميد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12899   قيدت فى   11-10-2016 برقم 

ايداع    1918 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

87 - محمد احمد محمد صابر امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12494   قيدت فى   22-05-2016 برقم 

ايداع    1106 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

88 - عمر عوض محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12743   قيدت فى   14-08-2016 برقم ايداع    

1597 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

89 - حسين محمد عبد الفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13712   قيدت فى   06-06-2017 برقم 

ايداع    1171 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

90 - ريمون كرم شكر ا ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14271   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

2463 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

91 - محمد عبد المجيد السيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8279   قيدت فى   04-06-2007 برقم 

ايداع    527 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

92 - هانى حسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9153   قيدت فى   23-12-2009 برقم ايداع    

996 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

93 - هيثم بكر محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13710   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

1169 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

94 - اسامة اسماعيل حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3631   قيدت فى   05-09-2000 برقم ايداع    

751 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-04

95 - السيد نبيل السيد محمد ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9881   قيدت فى   25-07-2011 برقم 

ايداع    719 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

96 - محمد بلبل السعيد ابو العز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11062   قيدت فى   24-11-2014 برقم ايداع    

1151 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

97 - يوسف عبد العال احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12730   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    1573 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09
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تجديد شركات

1 - عبد القادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8449  قيدت فى  15-11-2007 برقم ايداع   979 وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  12:00:00ص

2 - اصبح السم التجارى  بدرى رجب محمد و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   13070  قيدت فى  

01-12-2016 برقم ايداع   2301 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2026  12:00:00ص

3 - تعدل الي عاصم محمد عبد الوهاب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9685  قيدت فى  2011-03-01 

برقم ايداع   205 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  

12:00:00ص

4 - شركة زايد للتشييد والبناء محمد عبد الجواد كمال و احمد جهاد عبد الجواد كمال وشركاهما   شركة سبق 

قيدها برقم :   8477  قيدت فى  05-12-2007 برقم ايداع   1057 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

5 - باسم احمد محمد اسماعيل و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   13984  قيدت فى  26-09-2017 برقم 

ايداع   1809 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  

12:00:00ص

6 - فريد ابو زيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   486  قيدت فى  11-06-1996 برقم ايداع   237 وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2026  12:00:00ص

7 - عماد غطاس توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4124  قيدت فى  20-06-2001 برقم ايداع   

424 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

8 - اصبح :- عادل محمد حمدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4954  قيدت فى  09-11-2002 برقم 

ايداع   782 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  12:00:00

ص

9 - نهى محمد الوكيل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   4959  قيدت فى  11-11-2002 برقم ايداع   790 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  12:00:00ص

10 - د  احمد مصطفى و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   13915  قيدت فى  21-08-2017 برقم ايداع   

1653 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00ص

11 - جمال ميلد نجيب بقطر و زكريا ميلد نجيب بقطر   شركة سبق قيدها برقم :   14279  قيدت فى  

18-12-2017 برقم ايداع   2484 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2027  12:00:00ص

12 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح /فريد عويس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7817  قيدت فى  

14-09-2006 برقم ايداع   1111 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2026  12:00:00ص

13 - منى جرجس بخيت وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   667  قيدت فى  26-09-1996 برقم ايداع   

467 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  12:00:00ص

14 - عاطف حسن محمد عبد الرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1416  قيدت فى  1997-11-05 

برقم ايداع   751 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

15 - تعديل السم التجارى / ليصبح ايهاب سلمه صديق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10292  قيدت فى  

06-08-2012 برقم ايداع   687 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

16 - تعدل السم التجاري صيدليه العهد الجديد د سامر نبيل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12207  قيدت 

فى  03-03-2016 برقم ايداع   529 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/03/2026  12:00:00ص
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17 - شريف اسماعيل محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2846  قيدت فى  29-08-1999 برقم ايداع   

704 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2024  12:00:00ص

18 - وليد عبد الرحيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10373  قيدت فى  21-10-2012 برقم ايداع   

922 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  12:00:00ص

19 - اصبح :- ندرى صلح صحصاح احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2764  قيدت فى  

25-07-1999 برقم ايداع   595 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2024  12:00:00ص

20 - تعديل السم التجاري اشرف علي طه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8269  قيدت فى  

29-05-2007 برقم ايداع   505 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

21 - احمد فايز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10735  قيدت فى  31-12-2013 برقم ايداع   1075 

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2023  12:00:00ص

22 - ابو بكر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6764  قيدت فى  09-07-2005 برقم ايداع   654 وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2025  12:00:00ص

23 - محمد محمد مصطفى عجمى و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   12055  قيدت فى  2016-02-03 

برقم ايداع   255 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2026  

12:00:00ص
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