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قيود أفراد

1 - محمد ابراهيم عرفه احمد عبد البر تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29401 ورقم قيد 119573    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 34ش 

طنطا منشية البكاري فيصل شقه بالدور التاني بعد الرضي

2 - احمد عطيه شعيب عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29402 

ورقم قيد 119574    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم ش مسجد 

الصحابه م كرداسه

3 - فرج شحاته سليم محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29403 ورقم قيد 119575    محل رئيسى  عن تغيير زيوت سيارات وشحومات, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه الصليبه امام سوبر ماركت ال زايد

4 - سيد مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29408 ورقم قيد 119576    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة الجيزة 6ش مكه القوميه العربيه امبابه

5 - عمر عادل عبد الصبور هاشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29411 ورقم قيد 119578    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة شارع فاروق جعفر  

من شارع سكة الناظر القصبجي المنيب

6 - مجدي راضي بخيت عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29416 

ورقم قيد 119580    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 3ش التحرير متفرع من ش 

المدرسه المنيب

7 - عبدا ابو النور على على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29417 

ورقم قيد 119581    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة شارع سكة الناظر 

القصبجي المنيب

8 - محمود صلح السيد أحمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29418 ورقم قيد 119582    محل رئيسى  عن مكتب توريدات و مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة بني 

سلمه بجوار مسجد الراشد منشأة القناطر

9 - نشوى على على احمد القاضي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29419 ورقم قيد 119583    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة القيراطين المدخل 

العمومي لبرطس اوسيم

10 - نهى جمال عبد الجواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29420 ورقم قيد 119584    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 1 ش 

محمود عسران خلف النادي

11 - محمد ربيع السعيد شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29424 ورقم قيد 119585    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 14شارع عبد الرحيم 

القناوي من اللبيني محل بالدور الرضي فيصل

12 - احمد محمود سالم محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29426 

ورقم قيد 119586    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رجب الخطيب حوض 

الجون ترسا ابو النمرس

13 - سلمه عبد الوهاب عبد الرازق المصري تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 29429 ورقم قيد 119587    محل رئيسى  عن قاعة افراح, بجهة محافظة الجيزة عزبة ابو حسين طريق 

تكل م القناطر
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14 - علء الدين فرغلي سليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29435 ورقم قيد 119588    محل رئيسى  عن محل عصير قصب و فواكه, بجهة محافظة الجيزة 2ش خالد بن 

الوليد وراق العرب الوراق

15 - محمد عبدالسلم عبدالسلم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29440 ورقم قيد 119589    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 129ط شارع 

العوضي حدائق الهرام الهرم

16 - محمد عرفات محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29452 ورقم قيد 119591    محل رئيسى  عن تصدير و وكيل بالعموله, بجهة محافظة الجيزة 14ش ابو زيد 

الرفاعي ارض الحداد امبابه

17 - محمود محمد احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29456 

ورقم قيد 119592    محل رئيسى  عن مكتب الحمد للتوريدات الملبس, بجهة محافظة الجيزة 30 شارع علي 

رحيم الوراق الجيزه

18 - رامى ربيع السيد محمد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29458 ورقم قيد 119593    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة شارع محمد عبد الواحد 

بهرمس- منشاة القناطر - الجيزة

19 - علياء مصطفى الهامى عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29459 ورقم قيد 119594    محل رئيسى  عن تجاره الفحم, بجهة محافظة الجيزة 60ش سعيد عوض الطالبيه

20 - محمد عبدالفتاح عبدا بشير كرم ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 29460 ورقم قيد 119595    محل رئيسى  عن بيع و صيانة التكيفات, بجهة محافظة الجيزة ش سيد 

عطوه الصفطاوي البراجيل اوسيم

21 - خلف خليفه خلف سالم تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29466 ورقم 

قيد 119596    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 7ش ابو سيف من ش تاج  الدول امبابه

22 - حسام اسامه حسن موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29467 ورقم قيد 119597    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات استيراد, بجهة محافظة الجيزة 3ش احمد 

ضيف ا مريوطيه

23 - علء ادم محمد عبده خالد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29469 

ورقم قيد 119599    محل رئيسى  عن تجارة بذور و مبيدات زراعيه, بجهة محافظة الجيزة 5شارع البوسته 

القديمه اوسيم

24 - علء احمد بكرحسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29471 

ورقم قيد 119600    محل رئيسى  عن اقامة وادارة وتشغيل المطاعم الثابته والمتنقلة, بجهة محافظة الجيزة 5ش 

الجهاد الكيت كات امبابة الجيزه

25 - ايمن محمد على فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29478 

ورقم قيد 119601    محل رئيسى  عن محل فسيخ, بجهة محافظة الجيزة 14ش الهرم - الجيزة

26 - ياسر سمير رمزي بشير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29487 

ورقم قيد 119602    محل رئيسى  عن تجاره زيوت السيارات جمله وتجزئه وتشحيم السيارات, بجهة محافظة 

الجيزة 1ش مدرسه عيون مصر من شارع عدوي سليم العمرانيه الجيزه
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27 - سميره حلمي احمد غازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29496 

ورقم قيد 119606    محل رئيسى  عن توريد اوتار العود, بجهة محافظة الجيزة محل 5 مول الحمد حدائق 

اكتوبر 6 اكتوبر

28 - عواد هلل عواد نصر عاروس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29498 ورقم قيد 119607    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 88 ش طريق 

التحرير الحي الثاني 6 اكتوبر

29 - عبد الرحمن سيد احمد عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29502 ورقم قيد 119608    محل رئيسى  عن توريد و بيع مواد غذائيه جافه, بجهة محافظة الجيزة 19شارع 

العدل الندلس الطالبيه

30 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29503 ورقم قيد 119609    محل رئيسى  عن ورشة خراطه ميكانيكيه, بجهة محافظة الجيزة 12 شارع 

الرحمه من شارع ترعه الزمر لعبه بشتيل مركز اوسيم الجيزه

31 - ايهاب عبده احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29506 

ورقم قيد 119610    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 8شارع محمد عمران متفرع من القوميه 

العربيه الوراق

32 - احمد سعد ابو سريع محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29507 

ورقم قيد 119611    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 30ش ياسمينا للعطور 

زاوية ابو مسلم ابو النمرس

33 - عبد العزيز خالد محمد حمدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29509 ورقم قيد 119613    محل رئيسى  عن  نادي صحي, بجهة محافظة الجيزة 25 ش ابو بكر الصديق 

الدور الرضي الدقي الجيزه

34 - وسام صلح محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29510 

ورقم قيد 119614    محل رئيسى  عن مقاولت للتشطيبات واعمال الديكور والوجهات الخارجيه, بجهة محافظة 

الجيزة 94 ه هضبة الهرام الهرم

35 - محمد ابراهيم عبد الباقى عبد الباقى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 29514 ورقم قيد 119615    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير وتوريدات عموميه, بجهة محافظة 

الجيزة شارع عثمان احمد عثمان خلف شركه الشوربجى الكنيسه

36 - فيفيان هاني بطرس عازر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29518 

ورقم قيد 119616    محل رئيسى  عن مركز تجميل دون العمليات الجراحيه, بجهة محافظة الجيزة 225ب 

حدائق الهرام الهرم

37 - الفت سعيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29527 ورقم 

قيد 119618    محل رئيسى  عن توريدات, بجهة محافظة الجيزة 22 شارع عبد الرحمن الرافعي الدقي

38 - محمود عبد الرحمن عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 29529 ورقم قيد 119619    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة ش الجامع الكبير 

عرب الورد طموه ابو النمرس

39 - مينا نبيه بشاي غالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29532 

ورقم قيد 119620    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 6ش عشره _وراق العرب _الوراق 

_الجيزة
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40 - احمد عبد العظيم السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29533 ورقم قيد 119621    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 118 ش 

مسج الحصري 6 اكتوبر

41 - عابدين محمد مهدى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

29535 ورقم قيد 119622    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 110 ش 

البستان الشيخ زايد 6 اكتوبر

42 - وجيده محمود علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 29536 

ورقم قيد 119623    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة 10شارع المعهد الديني جيزة

43 - اسامه طه رجب راشد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29544 

ورقم قيد 119625    محل رئيسى  عن صيدليه life, بجهة محافظة الجيزة 40 شارع عبدالمنعم رياض الدقي

44 - ياسر صابر حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29555 ورقم 

قيد 119626    محل رئيسى  عن اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة الجيزة 28 ش النصر ارض الجمعيه امبابه 

الجيزه

45 - رجاء حسين عبد الجواد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29559 ورقم قيد 119627    محل رئيسى  عن محل عطاره, بجهة محافظة الجيزة الزيديه امام مسجد محطه 

المياه م اوسيم الجيزه

46 - احمد شوقي عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29561 

ورقم قيد 119628    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة منشاة القناطر 5 ش خالد عبد 

الكريم بني سلمة المناشي

47 - محمد خضر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29562 

ورقم قيد 119629    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزة كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 1شارع محمد سونه 

امتداد الوحده

48 - اسامه طه رجب راشد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29567 

ورقم قيد 119632    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 40 شارع عبدالمنعم رياض الدقي

49 - باسر صابرحسن الجارحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29571 

ورقم قيد 119635    محل رئيسى  عن اكسسورات حريمي, بجهة محافظة الجيزة 28 شارع النصر ارض 

الجمعيه امبابه الجيزه

50 - عبد الهادى احمد عبد الهادى الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 29578 ورقم قيد 119638    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة ش جسر 

النيل اتريس م القناطر الجيزه

51 - اسامه طلعت شفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29586 ورقم 

قيد 119641    محل رئيسى  عن مكتب مقولت, بجهة محافظة الجيزة 12ش الغازالعمومي بجوار مدخل شارع 

نور الدين وراق العرب

52 - منتصر وجيه اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29587 

ورقم قيد 119642    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه, بجهة محافظة الجيزة 14 ش جمال لبو نظير من 

ش موسى حنين ارض اللواء الجيزه
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53 - حسام صبرى محمد على سالم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29597 ورقم قيد 119644    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه, بجهة محافظة 

الجيزة عقار رقم 6ش مسجد عباد الرحمن القصبجى الكبيره المنيب الجيزه

54 - زينب ابو الفتوح احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29599 ورقم قيد 119645    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 34شارع خلف السوق 

الجيزه

55 - احمد ممتاز حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29602 

ورقم قيد 119647    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه قبلى البلد بجوار مسجد سيد احمد محجوب الجيزه

56 - ملك بخيت عدلي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29605 

ورقم قيد 119648    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع البلستيك, بجهة محافظة الجيزة 50شارعبادالرحمن 

المعتمديه كرداسه الجيزه

57 - احمد سيد احمد عبدالمعبود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29607 

ورقم قيد 119649    محل رئيسى  عن مطعم ومقهي سياحي, بجهة محافظة الجيزة 5شارع نابلس المهندسين 

محل رقم3 الدور الرضي الجيزه

58 - عماد الدين محمود ابو العز سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 29611 ورقم قيد 119651    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 116 شارع 

الهرم جوميرا مول 0الهرم

59 - احمدعطاعبدالحميدرمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29613 ورقم قيد 119652    محل رئيسى  عن مركز  صيانه الشاشات الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة 

الجيزة 41طريق البراجيل مركزاوسيم الجيزه

60 - احمد الشافعى مبروك الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29614 ورقم قيد 119653    محل رئيسى  عن تصليح ثلجات وغسالت, بجهة محافظة الجيزة 18 ش سعد 

زغلول كرداسه

61 - مصطفي حسن مرغي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29623 ورقم قيد 119656    محل رئيسى  عن نفخ ولحام كوتش, بجهة محافظة الجيزة 13شارع ترعة 

السواحل امبابه الجيزه

62 - راندا رافت شفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29624 ورقم 

قيد 119657    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد ادوات مكتبيه, بجهة محافظة الجيزة 11شارع عرفه 

مدينة الفردوس البراجيل 0 اوسيم

63 - اشرف سمير امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29625 ورقم 

قيد 119658    محل رئيسى  عن مكتب ايجار ملعب وتسويق لعبين, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع طه 

حسين البراجيل

64 - نورهان امام مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29628 ورقم قيد 119660    محل رئيسى  عن تغذية علجية وتوريد مستلزمات رياضية, بجهة محافظة الجيزة 

436 ش الملك فيصل الرئيسي

65 - نورهان امام مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29630 ورقم قيد 119661    محل رئيسى  عن نفخ ولحام كاوتش, بجهة محافظة الجيزة 13 ش ترعه السواحل 

امبابه الجيزه
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66 - جون عزمى وهبه سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29639 

ورقم قيد 119664    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 2 ش حدائق الهرام الجيزه

67 - اسلم فاروق عطا ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29642 ورقم قيد 119665    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 5 ش سليمان ترك من 

ش كعبيش طوابق فيصل الجيزه

68 - محمد معوض عبد الفضيل معوض تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 29645 ورقم قيد 119666    محل رئيسى  عن توريدات ولحوم مجمده, بجهة محافظة الجيزة 65 ش 

المدارس من ش مستشفى الصدر ع غ الجيزه

69 - ادهم محمد كمال عبد المولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29649 ورقم قيد 119667    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الجيزة 5ش شريف طه من ش عزالدين 

عمر

70 - فرج مصباح سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29651 

ورقم قيد 119668    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 3 ش حسني متولى الريزونا الهرم

71 - اسماء توفيق محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29654 ورقم قيد 119669    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 5 احمد صديق متفرع 

من حسنى متولى خلف فندق اوروبا الجيزه

72 - هاني محمد جمال الدين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29657 ورقم قيد 119671    محل رئيسى  عن الستشارات التنقيه وخدمات الحاسب اللي وتكنولوجيا 

المعلومات والتوريدات عامه والستشارات والخدمات التعلميه والتسويق التجاري والدعايه والعلن والخدمات 

اللوجستيه والتصدير والتخليص الجمركي والتوكيلت التجاريه, بجهة محافظة الجيزة 442 منطقه أ حدائق الهرام

73 - مصطفي ابراهيم عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29658 ورقم قيد 119672    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 49ش النصار محل رقم1

بلرضي فوق البدروم الدقي الجيزه

74 - علي عبد المجيد علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29662 ورقم قيد 119674    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 12 

مول الحمد الشيخ زايد 6 اكتوبر

75 - عاطف رمضان عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29663 ورقم قيد 119675    محل رئيسى  عن توريد وتجهيز مواد غذائيه ومشروبات واداره المطاعم, بجهة 

محافظة الجيزة ش مبروك مطاريد كفر الجبل عمرانيه الجيزه

76 - احمد اشرف علي محمود تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29665 

ورقم قيد 119676    محل رئيسى  عن ثلجه حفظ وتبريد وتجميد مختلف المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 

بجوار جراج بلصه من ش مسجد الفرغل ميت قادوس

77 - يسريه سمير حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29666 

ورقم قيد 119677    محل رئيسى  عن ورشه خراطه ميكانيكيه, بجهة محافظة الجيزة 30 ش حسن دعبس م 

عقبه العجوزه الجيزه

78 - سماح فتحى عباس عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29667 

ورقم قيد 119678    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذايه جمله وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش 

بدر من ش احمد عرابى م اوسيم الجيزه
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79 - ماهر محمد عبد المنعم حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29668 ورقم قيد 119679    محل رئيسى  عن تجارة العلف بجميع انواعها, بجهة محافظة الجيزة ش 

السلطان ابو العل اوسيم م اوسيم الجيزه

80 - هشام عبد ا محمد الفاتح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29670 

ورقم قيد 119680    محل رئيسى  عن مكتب توريدات العامه والمقاولت, بجهة محافظة الجيزة الباويطى 

الواحات البحريه الجيزه

81 - سهير انور سعد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29671 ورقم 

قيد 119681    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 6 ش عبد الحميد خالد امتداد الشهيد 

احمد حمدى فيصل الجيزه

82 - محمد عبد البنى يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29672 ورقم قيد 119682    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة الجيزة 4 ش جبريل سلمه من ترعه 

السواحل امبابه الجيزه

83 - عواطف خلف ا اسماعيل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29673 ورقم قيد 119683    محل رئيسى  عن منظفات, بجهة محافظة الجيزة 7 ش عبد النعيم من ش الهرم 

الهرم

84 - جمال نبيل شحاته حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 29682 

ورقم قيد 119686    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 75 ش البستان

85 - على محمد عرفات سيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29684 ورقم قيد 119687    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات وبيع وشراء وايجار قطع الغيار, بجهة 

محافظة الجيزة 105 طريق التحرير

86 - امير ناصف اسرائيل ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29685 ورقم قيد 119688    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة 4 ش عباد الرحمن من 

المجزر اللى المنيب

87 - عمر احمد محمود زكى عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

29687 ورقم قيد 119689    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 3 ش محمد عبده 

أرض الجمعية - امبابة -

88 - مصطفى محمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29696 ورقم قيد 119690    محل رئيسى  عن مطعم تك اواي, بجهة محافظة الجيزة 65ش الشيشيني تقسيم 

كليوباترا طوابق فيصل

89 - نهى حمدي عبد الرحيم علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29698 

ورقم قيد 119691    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة الجيزة 197ب ش 26يوليو العجدوزه

90 - جورج شوقي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29699 ورقم 

قيد 119692    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 5ش السودان محل رقم 1 امبابه الجيزه

91 - منصور عيد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29700 

ورقم قيد 119693    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 1ش الحريه من شارع عدلي 

ابوالغيط بشتيل
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92 - ابراهيم محمد هاشم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29702 

ورقم قيد 119694    محل رئيسى  عن ورشة اكياس ورقيه, بجهة محافظة الجيزة 2حارة فريد سويلم من شارع 

البوهي امبابه

93 - محمود احمد محمود حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29703 

ورقم قيد 119695    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 8ش مرسي النجار من ش الوحده 

م امبابه

94 - تيمون شنوده ارمانيوس شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29705 ورقم قيد 119696    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 1ش الربعين امتداد ش فكري 

شلتوت فيصل

95 - ابراهيم عبد الجابر حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29708 ورقم قيد 119697    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة الجيزة ش عدوي سليم الزهراء العمرانيه

96 - مينا فكري فؤاد مرقص تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29710 

ورقم قيد 119698    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش الريس عطا وراق الحضر من ش 

الجيش

97 - هاني مصطفى احمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29711 

ورقم قيد 119699    محل رئيسى  عن مخبز طباقي بلدي, بجهة محافظة الجيزة 5 حاليا 8 سابقا ش ابو اشرف 

خلف مساكن  شباب كفر طهرمس فيصل_كرداسة

98 - محمد حسن محمد الصفطاوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29715 ورقم قيد 119700    محل رئيسى  عن ادارة مرافق رياضيه, بجهة محافظة الجيزة برج السريا ش 

احمد ضيف ا مع ش مستجد المريوطيه

99 - محمد محمود اسماعيل احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29716 ورقم قيد 119701    محل رئيسى  عن استشارات قواعد التصنيع الدوائي, بجهة محافظة الجيزة 5ش 

محمد شريف من ناهيا ب الدكرور

100 - داليا رمزي صلح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29722 ورقم قيد 119702    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات و توريدها, بجهة محافظة الجيزة 

طريق مصر اسيوط السريع بجوار فودافون منيل شيحه ابو النمرس

101 - بيتر سعيد فوزي نوار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29726 

ورقم قيد 119704    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 260ن حدائق الهرام الهرم

102 - ايهاب ماهر سدره القمص بطرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29737 ورقم قيد 119708    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 32ش خالدبن الوليد 

مساكن كفر طهرمس فيصل

103 - محمد حسن محمد عبدالحميد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 29739 ورقم قيد 119709    محل رئيسى  عن نقل وخدمات رجال العمال ليموزن في مجال السيارات, 

بجهة محافظة الجيزة 35ش جامع ناصر من شارع جمال عبد الناصر نزلة السمان الهرم

104 - محمد احمد محروس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29740 ورقم قيد 119710    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة 254ط ش الجيش حدائق 

الهرام
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105 - محمود فوزي عبد السلم عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 29741 ورقم قيد 119711    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الجيزة 370ش الملك 

فيصل

106 - بلل عطيه فرج عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29743 

ورقم قيد 119712    محل رئيسى  عن نوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 39ش مصطفى العسال ارض 

اللواء بولق الدكرور

107 - علي سيد رمضان سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29744 

ورقم قيد 119713    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة مسجد سيدي عيسى شبرامنت ابو 

النمرس

108 - خالد نصر احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29750 

ورقم قيد 119714    محل رئيسى  عن مركز انشاء ملعب, بجهة محافظة الجيزة 2ش كامل يونس امتداد 

المدارس الطالبيه

109 - مروه عبدالرحمن عبدالحافظ احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29754 ورقم قيد 119715    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة ش الخلص المريوطية 

العمرانيه

110 - شيماء سيدعبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29761 

ورقم قيد 119716    محل رئيسى  عن مكتب خدمات فندقيه, بجهة محافظة الجيزة الكوبري البحري ابو رواش 

كرداسه

111 - احمد عادل كمال محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29763 ورقم قيد 119717    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 26ش الهادي من ش احمد 

عرابي المهندسين

112 - مي محمود حسن خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29765 

ورقم قيد 119718    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة 5 ش احمد عبد المنعم من  سليمان 

جوهر الدقي

113 - جيهان سامي محمد عبد الهادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29766 ورقم قيد 119719    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الجيزة 11ش طلعت حرب امبابه

114 - اسلم نور كامل حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29770 

ورقم قيد 119720    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريدات العاب اطفال, بجهة محافظة الجيزة ش 

المدينة المنورة التحرير 0 بولق الدكرور

115 - ميشيل رفعت جابر حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29781 

ورقم قيد 119723    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة الجيزة 6ش حمد عفيفى من العشرين مدكور 

فيصل الجزه

116 - ياسر محروس سيد عرفات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29786 ورقم قيد 119724    محل رئيسى  عن ورشة قطع غيار معدات ثقيله, بجهة محافظة الجيزة ش عبد 

السيد احمد ابو رواش م كرداسه الجيزه

117 - محمد سعيد احمد عبدالقوي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29791 ورقم قيد 119725    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير التوكيلت التجاريه, بجهة محافظة الجيزة 

48حدائق الهرام الجيزه
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118 - صلح ابو سريع احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29792 ورقم قيد 119726    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة ش ترعة 

الشريف  -كفر حكيم -

119 - ايمان احمد راشد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29797 

ورقم قيد 119727    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة الجيزة باكيه 9 مكرر سوق السمك ساقيه مكي 

الجيزه

120 - عماد مجدي انيس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29803 ورقم قيد 119729    محل رئيسى  عن مستلزمات تدخين, بجهة محافظة الجيزة 38عزالدين عمر من 

ش ترسا العمرانيه الجيزه

121 - غضنفر اشرف غضنفر غضنفر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29820 ورقم قيد 119731    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 13 شارع العمدة _العمرانية _

الجيزة

122 - احمد لولى محمد عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29823 ورقم قيد 119732    محل رئيسى  عن محل اقمشه, بجهة محافظة الجيزة 14ش خالد بن الوليد - 

الجيزة

123 - احمد حافظ محمد عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29825 ورقم قيد 119734    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 17ش البحر 

العظم - الجيزة

124 - نهله رفعت مسود مرسال تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29827 

ورقم قيد 119735    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 174 ش العروبه ترسا العمرانيه 

الجيزه

125 - طارق محمد محمود عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29828 ورقم قيد 119736    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 15ش فيصل - الجيزة

126 - عصام سعد عبد الهي احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29831 ورقم قيد 119737    محل رئيسى  عن تجارة وصيانة الجهزة الكهربائيه والجهزة المنزليه ومعدات 

الحدائق, بجهة محافظة الجيزة 18ش الدكتور سليمان الرفاعي سابقا من ش مصدق الدقي الجيزه

127 - فالح خلف ابراهيم جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29833 

ورقم قيد 119738    محل رئيسى  عن تجارة فاكهه وخضروات, بجهة محافظة الجيزة رقم 14شارع عمربن 

الخطاب من شارع القصر من ش بشتيل العمومي امبابه

128 - احمد رمضان محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29836 ورقم قيد 119739    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائيه وصيانتها وتركيبها, بجهة محافظة الجيزة 

8 ش رمضان شعبان من ش طريق كفر طهرمس الطالبيه فيصل الجيزه

129 - مؤمن خالد محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29837 

ورقم قيد 119740    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائيه ومعدات, بجهة محافظة الجيزة 22 ش عبد 

العال اسماعيل من ش مخزن النابيب طناش الوراق

130 - طارق محمدين السيد فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29839 ورقم قيد 119741    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 20 ش استديو مصر المريوطيه 

الجيزه
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131 - محمد شوقت كمال محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29840 ورقم قيد 119742    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المنزليه, بجهة محافظة الجيزة 10 ش زكريا 

الحجاوى عمارات الظباط الهرم الجيزه

132 - محمد شحاته احمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29843 ورقم قيد 119743    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المواد الغذائية, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع 

النهضة _م الحوامدية _الجيزة

133 - عمرو فتحى احمد عميره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29845 ورقم قيد 119744    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 30ش على مبارك 

من ش عثمان محرم - الطالبيه

134 - ذكى عبد ا ذكى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29846 

ورقم قيد 119745    محل رئيسى  عن خدمات سياحيه, بجهة محافظة الجيزة 2ش الجامع - مريوطيه -

135 - عبد ا نبيل عبد الفتاح ابو حمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29847 ورقم قيد 119746    محل رئيسى  عن سباكه وادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة 5الرحمانيه - الهرم

136 - عاطف سليمان مسلم سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29850 ورقم قيد 119748    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 13ش البحر العظم - 

الجيزة

137 - شريف محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29852 ورقم قيد 119750    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 154ش الهرم - 

الجيزة

138 - احمد محمد ابو العزم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29853 ورقم قيد 119751    محل رئيسى  عن مصنع طحينه, بجهة محافظة الجيزة 9ش بلل بن رباح - وراق 

العرب - الجيزة

139 - محمد جمال محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29854 ورقم قيد 119752    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش الحاج نظمي 

_6 اكتوبر

140 - صبرى محمد عبد الهادى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29855 ورقم قيد 119753    محل رئيسى  عن مكتب نقل و رحلت, بجهة محافظة الجيزة 102ش عمر بن 

الخطاب - 6اكتوبر

141 - زينب على سيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29857 

ورقم قيد 119754    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتركيبات, بجهة محافظة الجيزة 315ش حلب من 

المحور المركزى - 6اكتوبر

142 - ايمان جلل عبد الحافظ الجرواني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29858 ورقم قيد 119755    محل رئيسى  عن توريد ملبس جهزة, بجهة محافظة الجيزة 6ش هاوس 6 

اكتوبر

143 - رجب محمود السيد داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29859 

ورقم قيد 119756    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 160ش الطائف _6 اكتوبر
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144 - امال اسماعيل السيد داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29860 

ورقم قيد 119757    محل رئيسى  عن معرض ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 35ش النباتات 6اكتوبر

145 - سهام خليل محمد الخويسكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29861 ورقم قيد 119758    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 36ش الحجاز - 6اكتوبر

146 - شيماء محمود علي عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29862 

ورقم قيد 119759    محل رئيسى  عن معرض ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 680ش اولد المهر 

المحور المركزي 6 اكتوبر

147 - فاديه خليل محمد الخويسكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29863 ورقم قيد 119760    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 85ش السيد خديجه - 6

اكتوبر

148 - عبد الرازق احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29864 

ورقم قيد 119761    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة محل 3سنتر الفرج الشيخ زايد 6

اكتوبر

149 - نجاة اسماعيل السيد داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 29865 

ورقم قيد 119762    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 960ش صلح الدين من 

المحور المركزي -6 اكتوبر

150 - السيد محمود رفاعى نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29866 ورقم قيد 119763    محل رئيسى  عن مكتب ديكور وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 15 

مول جاردنيا - 6اكتوبر

151 - سهير جلل عبد الحافظ الجرواني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

29867 ورقم قيد 119764    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 312شارع 

شعراوي 6 اكتوبر

152 - سحر عمر سيد عبد الحليم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29875 ورقم قيد 119765    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة 13 ش يوسف البندارى 

من ترعه الزمر بولق الدكرور الجيزه

153 - مصطفى محمد حسنين السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29876 ورقم قيد 119766    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة شارع عبد 

الحميد حسين بشتيل مركز اوسيم الجيزه

154 - عمرو سيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29884 

ورقم قيد 119767    محل رئيسى  عن بيع البن وتقديمه مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة الجيزة ش 

الشيخ الشعراوي ش اللبيني الهرم

155 - سيد صابر عبد التواب عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29888 ورقم قيد 119768    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير, بجهة محافظة الجيزة ش محمد على 

ميت شماس

156 - مصطفى ربيع زيان عبد الشافي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29889 ورقم قيد 119769    محل رئيسى  عن مكتب الستيراد فيما عدا المجموعه 19 و الفقرة 36من 

المجموعه 6 والتصدير, بجهة محافظة الجيزة شارع عمارة ميت قادوس مركز ابو النمرس
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157 - سحر محمد احمد الجزايرلى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29890 ورقم قيد 119770    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 63 ش طلعت حرب امبابه 

الجيزه الجيزه

158 - عبد المنعم الحنفي علي شوشان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29891 ورقم قيد 119771    محل رئيسى  عن بيع اجهزه الكترونيه, بجهة محافظة الجيزة 2ش حسين كمال 

الدقي

159 - حسن علي سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29892 

ورقم قيد 119772    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 1ش الرحاب طريق 

الكونيسه العمرانيه

160 - نجيه محمود محمود عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29893 ورقم قيد 119773    محل رئيسى  عن بيع مفروشات و بياضات, بجهة محافظة الجيزة ش المجزر من 

ش ابو شيبه ناهيا م كرداسه

161 - عادل احمد اسماعيل حسن حنفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29894 ورقم قيد 119774    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 30ش ذكي البطران 

من ش المجزر اللي اللبيني المريوطيه

162 - احمد مصطفى عبد العزيز زايد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 29895 ورقم قيد 119775    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

27ش علي بن ابي طالب الهرم

163 - حسن عبد اللطيف عبد الغني عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-06 

برقم ايداع 29901 ورقم قيد 119776    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

23ش طارق بن زياد اللبيني فيصل شقه بالدور بعد الرضي

164 - شعبان راضي عبد الجابر حسنين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29909 ورقم قيد 119777    محل رئيسى  عن نقل اثاث و مشال و توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

22ش شيف من ش جامع الصلح م غ امبابه

165 - مصطفي حمدي محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29910 ورقم قيد 119778    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 1 ش صابر العزازي ناصيه ش 

كفر طهرمس طالبيه فيصل الجيزه

166 - محمد احمد عطا شحاته تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29916 

ورقم قيد 119779    محل رئيسى  عن خردوات و هدايا و لعب اطفال, بجهة محافظة الجيزة 1ش محمد القرش 

امام مساكن كفر طهرمس

167 - وليد محمدين عبد الرحيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29918 ورقم قيد 119781    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 18 شارع حسين محمد 

حسين من فاروق حرب بولق الدكرور

168 - رحمه على ابراهيم على ابو عايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29925 ورقم قيد 119782    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 15ش عيسى 

القطري من ش مدرسة النجاح وراق العرب

169 - سامح حماده عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29932 ورقم قيد 119783    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 49ش الروضه 

جزيرة الوراق وراق الحضر
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170 - علي احمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29933 

ورقم قيد 119784    محل رئيسى  عن محل عصير, بجهة محافظة الجيزة 31مكرر ش القصر امبابه ناصية 

ش عمر بن الخطاب امبابه

171 - مينا ثروت ذكي واصف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29943 

ورقم قيد 119785    محل رئيسى  عن بيع خضار و فاكهه, بجهة محافظة الجيزة ابو غالب بجوار مسجد كارته 

ابو غالب

172 - صموئيل مسعود بسخرون اقلديوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 29944 ورقم قيد 119786    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 8ش محمد 

الجندي بشتيل مركز اوسيم

173 - وليد محمد محمد محمد ابو العينين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29945 ورقم قيد 119787    محل رئيسى  عن تصنيع الجهزه الرياضيه وتوريدها, بجهة محافظة الجيزة 56 

ش المعتمديه لبرئيسى بجوار الدائرى الجيزه

174 - عزالدين سيد سيد امين رضوان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 29946 ورقم قيد 119788    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 1ش احمد ابو 

الفتوح برج جوهره سياج خلف فندق سياج اللبيني هرم

175 - ساره محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29947 

ورقم قيد 119789    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير, بجهة محافظة الجيزة 107ش التحرير الدقي

176 - ادوارد جمال بشاى ينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29948 

ورقم قيد 119790    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 36أ ش شحاته طنطاوى الزهراء - 

العمرانيه - الجيزة

177 - عز العرب يوسف عز العرب دويدار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 29949 ورقم قيد 119791    محل رئيسى  عن بيع احذيه و شنط حريمي, بجهة محافظة الجيزة 20ش 

شهاب المهندسين

178 - سيد عوض بليدي عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 13,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29950 ورقم قيد 119792    محل رئيسى  عن تسويق عقاري و تشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 172ع بوابة 

حورس حدائق الهرام الهرم

179 - شيرين السعيد ابراهيم محجوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29966 ورقم قيد 119795    محل رئيسى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة الجيزة احمد كيلنى برطس 

اوسيم الجيزه

180 - مصطفى ابراهيم احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29967 ورقم قيد 119796    محل رئيسى  عن بقالة سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة موقف جزاية منشأة 

القناطر

181 - وليد ناصر حلمى فريد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29982 

ورقم قيد 119797    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة كرداسه بجوار صيدليه ميسره م 

كرداسه الجيزه

182 - ساميه يحى طه جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 29983 

ورقم قيد 119798    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 29 ش مصطفى محمود من ش 

الوحده بجوار البنك كرداسه الجيزه
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183 - ابراهيم ابراهيم عبد ا امبابي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29990 ورقم قيد 119799    محل رئيسى  عن بيع زيوت, بجهة محافظة الجيزة طريق بني مجدول مركز 

كرداسه

184 - نصر على حندقها عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29992 ورقم قيد 119800    محل رئيسى  عن توريد اسماك, بجهة محافظة الجيزة 259 د حدائق الهرام 

الهرم الجيزه

185 - عماد فتحي عبد الفتاح الليثي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

29998 ورقم قيد 119801    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 6ش النصر من ش عبد 

الحميد خالد كعبيش طوابق فيصل

186 - محمد محمد يوسف خليل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 30010 

ورقم قيد 119803    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 32ش كعبيش الرئيسي طوابق 

فيصل

187 - يسن حلمى السيد عبد القوى الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 30011 ورقم قيد 119804    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 6 ش ابو 

السعود كوبرى الصفير اوسيم الجيزه

188 - مروة حارس عثمان السعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30012 ورقم قيد 119805    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقولت عامه ورخام ومستلزماته, بجهة 

محافظة الجيزة ش متولى الشعراوى متفرع من جسر الكونيسه الجيزه

189 - ابراهيم مصطفى ابراهيم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 30013 ورقم قيد 119806    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 2ش الوفاء و 

المل مشعل الهرم

190 - احمد عبد العليم السعيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30015 ورقم قيد 119807    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة شارع جسر الصليبه 

شبرامنت - الجيزة

191 - نجلء محمد رشاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 30016 

ورقم قيد 119808    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 67ش السيد 

مرسي بجوار الدائري امبابه

192 - احمد طه مخلوف عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30025 ورقم قيد 119809    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 19 ش محمد غريب 

متفرع من ش المستشفى عمرانيه غربيه الجيزه

193 - سامي نبيه راشد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 30027 

ورقم قيد 119810    محل رئيسى  عن محل فراشه, بجهة محافظة الجيزة نكل شارع داير الناحيه م منشأة 

القناطر

194 - محمد احمد بيومى محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30035 ورقم قيد 119811    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش الوحده الصحيه 

من ش التحرير ب الدكرور الجيزه

195 - ابراهيم امين حسن عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30038 ورقم قيد 119812    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 112 ش النحلوى 

زقاق ابو الدهب الجيزه الجيزه
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196 - وليد مصطفى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30039 ورقم قيد 119813    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 12 ش الحريه من ش 

هيكل الجيزه الجيزه

197 - هشام خلف احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 30041 

ورقم قيد 119814    محل رئيسى  عن نقل عمال ورحلت, بجهة محافظة الجيزة ش الطويل من ش التحرير 

بولق الجيزه

198 - كريم محمد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 30044 

ورقم قيد 119815    محل رئيسى  عن محل تجاره وتوريد ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة 43ش شعبان 

عظمه بشتيل - م اوسيم - الجيزة

199 - حسين فرحان احمد فرحان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 30045 

ورقم قيد 119816    محل رئيسى  عن ورشة نجاره باب وشباك, بجهة محافظة الجيزة 6 ش محمود حسين من 

ش الشهيد احمد حمدى طوابق فيصل الجيزه

200 - محمد عنتر سلمه عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30046 ورقم قيد 119817    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 5  مول السرايا 

- 6اكتوبر

201 - خالد سيد محمد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30047 ورقم قيد 119818    محل رئيسى  عن تشطيبات وديكورات, بجهة محافظة الجيزة 165ش الطائف - 

6اكتوبر

202 - سامى عبد المجيد حسن رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30049 ورقم قيد 119819    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة شارع الخولى منيل شيحه - 

ابو النمرس - الجيزة

203 - عبدالرحمن محمود احمداحمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

30347 ورقم قيد 119928    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة ش محمود دياب 

من ش النادي برطس اوسيم الجيزه

204 - رحاب حمدان محمد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30052 ورقم قيد 119820    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه شارع مسجد النصر 

- منشاة القناطر - الجيزة

206 - وائل مصطفي سيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30069 ورقم قيد 119827    محل رئيسى  عن توريدات البويات والمزيبات والعزل, بجهة محافظة الجيزة ابو 

رواش ش المعسكر كرداسة

207 - صباح السيد عليوه منصور تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30070 ورقم قيد 119828    محل رئيسى  عن مخبز سياحي نصف الي, بجهة محافظة الجيزة 2ش محمد 

عبدالعاطي من ش الشهيد احمد حمدي طوابق فيصل الجيزه

208 - امال امجد محمد صبيح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30072 

ورقم قيد 119829    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة مكتب توريد 

مستحضرات تجميل
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209 - خالد ابو الخير ميخائيل عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30074 ورقم قيد 119831    محل رئيسى  عن معمل تحاليل, بجهة محافظة الجيزة 1 ش جمال عبدالناصر من 

ش المدرسة - المنيب

210 - محمد احمد السيد الغرابلى تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30083 ورقم قيد 119833    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 28 ش مدريه الغرابلى 

كرداسه

211 - محمود احمد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30088 ورقم قيد 119834    محل رئيسى  عن مكتب توريد ادوات كهربائيه واعمال كهربائيه, بجهة محافظة 

الجيزة 5 ش ابو ورده بشتيل م اوسيم الجيزه

212 - احمد زكريا تعلب محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30089 

ورقم قيد 119835    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 1ش عبدا الهواري من ش الحرية 

زنين بولق الدكرور

213 - اماني سعد رزق عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30090 ورقم قيد 119836    محل رئيسى  عن مركز طبي للطفال حديثي الولده, بجهة محافظة الجيزة 27ش 

علي عفت الدور الول فوق الرضي متفرع من شارع حسن محمد  الطالبيه فيصل

214 - محمود مصطفى احمد زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30099 ورقم قيد 119838    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة الجيزة 15 ش يحى 

محمودىمتفرع من محمود الزاكى من خاتم المرسلين العمرانيه

215 - عمرو عبيد علي عبد النعيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30100 ورقم قيد 119839    محل رئيسى  عن توريدات  عموميه, بجهة محافظة الجيزة 22ش النجاح امام 

مكتب المحافظ القصبجي المنيب

216 - عبدالعليم ربيع اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30101 ورقم قيد 119840    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة الجيزة 8ش السلم الكيت 

كات امبابه الجيزه

217 - عبد الرحمن خالد عبد الرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 30103 ورقم قيد 119841    محل رئيسى  عن التنميه الزراعيه واعمال الندسكيب ومكافحه الحشرات 

والقوارض, بجهة محافظة الجيزة 68 ش محمد عبد الهادى العمرانيه الجيزه

218 - عمر ابراهيم عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30116 ورقم قيد 119842    محل رئيسى  عن مكتب PROVISION ليجار السيارات, بجهة محافظة 

الجيزة 42 ش محمد عباس - بولق الدكرور

219 - احمد سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30119 

ورقم قيد 119843    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اغذيه ومشروبات, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد 

الكويتى الكوم الحمر مركز اوسيم الجيزه

220 - محمد على عبد السيد عباس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30124 ورقم قيد 119844    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 10 ش سالم العربى 

من عمرو بن العاص مطبعه فيصل

221 - ابتسام محمد سيدعبدالرحيم نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30125 ورقم قيد 119845    محل رئيسى  عن تغير زيت تكاتك, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 شارع القوميه 

العربيه امبابه الجيزه
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222 - عبدالعليم مبروك عبدالناصر عويس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 30126 ورقم قيد 119846    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 8 ش ستديو الهرم 

الهرم الجيزه

223 - صبرى صابر محمد عجمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30129 ورقم قيد 119847    محل رئيسى  عن اعمال نظافه داخليه وخارجيه, بجهة محافظة الجيزة 4 ش عبد 

الرحمن الدرديرى اخر ابو زيد العشرين فيصل

224 - دينا جمال محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30134 

ورقم قيد 119848    محل رئيسى  عن مكتبي توريد احذيه ومصنوعات جلديه بكافه انواعها والتشغيل لدى 

الغير, بجهة محافظة الجيزة 4 ش بن مالك الجيزه

225 - ديفد بنشوي يوسف بنشوي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30136 ورقم قيد 119849    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت  عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

3ش مساكن الشباب بولق الدكرور الجيزه

226 - محمد صابر رمضان خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30140 ورقم قيد 119850    محل رئيسى  عن توريات عموميه, بجهة محافظة الجيزة فيل كرم مكاوى ش 

النادى شبرامنت ابو النمرس الجيزه

227 - مهدي فوزي عبده الغلبان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30149 ورقم قيد 119851    محل رئيسى  عن مكتب توريد خدمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة 8ش الجامع 

من عبدة الخطاب ارض اللواء الجيزة

228 - هاني فتوح رمضان السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30152 ورقم قيد 119852    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت بحريه, بجهة محافظة الجيزة 1ش بهجت 

الشوربجي نصيه ش العشرين فيصل جيزه

229 - محمد عامر عبدالله محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30153 ورقم قيد 119853    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة الجيزة 33ش محمود 

عامر من الفريق محمد علي فهمي العمرانيه

230 - احمد شعبان عبدالنعيم امين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30154 ورقم قيد 119854    محل رئيسى  عن مغسله, بجهة محافظة الجيزة 27ش المحروسه العجوزة الجيزه

231 - احمد سمير احمد احمد عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30165 ورقم قيد 119855    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة الجيزة امام مقابر القيراطيين 

برطس اوسيم

232 - عبدا صالح هندي صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30169 ورقم قيد 119856    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة الجيزة 6ش الجيش حدائق الهرام 

الهرم الجيزه

233 - ناصر صلح محمد نصر سلمه تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30179 ورقم قيد 119858    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 14 ج - نادى 

امبابه الرياضى الجيزه

234 - كرم مطاوع جاد الرب فراج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30180 ورقم قيد 119859    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الجيزة 108 ش مكرر ش ترعه عبد 

العال 1 ناصيه ش احمد عطيه الملكه فيصل الجيزه
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235 - ياسر حمدان عطا ا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30181 ورقم قيد 119860    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي, بجهة محافظة الجيزة زاوية ابو مسلم الرشاح 

خلف مصنع كرسبي

236 - ايمان حسن عبد الفتاح حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30182 ورقم قيد 119861    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش السيد 

محمود من ش مسجد قاسم كرداسه الجيزه

237 - حامد السعدى جبريل السعدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30185 ورقم قيد 119862    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

شارع ترعه المنصوريه - الكوبرى القبلى - ابو رواش - الجيزه

238 - اشرف ابراهيم عطية بدروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30190 ورقم قيد 119863    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 6ش كنيسة 

ماري جرجس محور 26يوليو العجوزة الجيزه

239 - عبد العظيم ابراهيم  محمود سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30195 ورقم قيد 119865    محل رئيسى  عن قهوه, بجهة محافظة الجيزة 2 ج ش المطار ناصيه حلمى ابو 

سنان امبابه - الجيزه

240 - حسن سيد حسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30199 

ورقم قيد 119866    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه محمول واكسسوارتها, بجهة محافظة الجيزة 1 ش عبد 

الكريم حسن من طريق البراجيل مركز اوسيم الجيزه

241 - احمد عبد الناصر احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30200 

ورقم قيد 119867    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش النصار نزلة الشطر 

جيزه جيزه

242 - فهمي سمير فهمي عازرعبود تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30201 ورقم قيد 119868    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش النصاري خلف الوحده 

المحليه بالكوم الحمر اوسيم الجيزة

243 - جمال رياض ابراهيم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30205 ورقم قيد 119869    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 12ش مصطفى عبد 

الوهاب - ارض االلواء

244 - انس محمد عبد الغفار الفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30206 ورقم قيد 119870    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم 30ش المدبح المنيب

245 - اشرف ايليا يوسف بشوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30207 ورقم قيد 119871    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش الميزان الوحده 

الوطنيه المعتمديه كرداسه

246 - تامر مهدي فهمي مهدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30208 

ورقم قيد 119872    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش المعسكر ابو رواش 

كرداسه

247 - محمد كمال حمدى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30209 ورقم قيد 119873    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 107ش العلمين مدينه 

الطلبه - العجوزه
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248 - عبد العال حسن على سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30211 ورقم قيد 119874    محل رئيسى  عن مركز علج طبيعى, بجهة محافظة الجيزة ش عبد ا العامرى 

مصر القديمه

249 - وليد عادل جمعه جمعه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 30213 

ورقم قيد 119875    محل رئيسى  عن مصنع لتدوير البلستيك, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه بجوار كوبرى 

الترب - منشاة القناطر

250 - محمد عزيز ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30214 ورقم قيد 119876    محل رئيسى  عن مخبز حلوانى, بجهة محافظة الجيزة 9ش الجهاد من ش الزهر 

السيسى الهرم - الجيزة

251 - محمد صبرى محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

30217 ورقم قيد 119878    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 15ش عثمان محرم - 

الطالبيه- هرم - الجيزة

252 - محمود سنوسى عبد الخالق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30225 ورقم قيد 119884    محل رئيسى  عن خدمات نظافه ومكافحة الفات والحشرات وتسويق نباتات 

الزينه, بجهة محافظة الجيزة 48 ش عبود الزمر الجيزه

253 - اميره سيد جوهر عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30231 ورقم قيد 119885    محل رئيسى  عن مكتب شحن داخلى فقط, بجهة محافظة الجيزة 22 ش النجار 

من المكام على عزبت المفتى المسابك امبابه الجيزه

254 - احمد مجدى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30236 

ورقم قيد 119886    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 13 حاره سيد احمد من ش فلسطين 

من ش الثلثينى ع غ الجيزه

255 - خالد حسن عثمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30239 

ورقم قيد 119887    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة الجيزة 429ش السودان داخل الممر المهندسين

256 - محمود محمد عبد العزيز عبد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30243 ورقم قيد 119888    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه, بجهة محافظة الجيزة الخصاص ش 

مسجد الفتح منشاة القناطر الجيزه

257 - مصطفى رشدى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30249 ورقم قيد 119891    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات وادوات التجميل والمنظفات, بجهة محافظة 

الجيزة 15 ش حامد مسعود من ش عيسى الحمصانى اليبينى الجيزه

258 - محمد ناجى احمد مرسى سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30253 ورقم قيد 119892    محل رئيسى  عن غسيل سيارات وبيع زيوت, بجهة محافظة الجيزة 22 و 24 ش 

ترعه السواحل امبابه الجيزه

259 - حامد احمد حامد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30255 

ورقم قيد 119893    محل رئيسى  عن مركز تدريب وتنميه بشريه وصحافه واعلم وتدريب وارشاد اسرى 

ونفسى وتربوى واستشارات وتنظيم, بجهة محافظة الجيزة 15 ش د/ عرفه خلف فندق الهرام - الهرم - الجيزه

260 - مجدى محمد صديق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30256 ورقم قيد 119894    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ناصيه اولد عمر من 

ش مصنع المكرونه المنيب الجيزه
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261 - وليد الحسيني عبد المجيد السيد رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30264 ورقم قيد 119895    محل رئيسى  عن محل نظارات, بجهة محافظة الجيزة 10ش عبد العزيز 

سليم من شارع الثوره الدقي

262 - محمد احمد اسماعيل مصطفى عبد الرؤف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-08 

برقم ايداع 30265 ورقم قيد 119896    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 2ش 

سيد عطا ا من مرسي محمود ارض اللواء

263 - عمر ابراهيم عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30267 ورقم قيد 119898    محل رئيسى  عن تاجير سيارات, بجهة محافظة الجيزة 37 ش صلح سالم 

الجيزه

264 - رفاعى سيد رفاعى محمود نصير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30268 ورقم قيد 119899    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل طريق البراجيل 

الجيزه

265 - عماد عبد الحليم يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30269 ورقم قيد 119900    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 39 ش ابو بكر 

الصديق الجيزه

266 - محمد عبد الرازق اسماعيل عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30270 ورقم قيد 119901    محل رئيسى  عن محل مشويات, بجهة محافظة الجيزة 29 ش خالد بن 

الوليد من الوفاء والمل الهرم - الجيزه

267 - ابراهيم احمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30273 ورقم قيد 119902    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة شارع جسر النيل بجوار مكتب 

بريد القطا مركزمنشاة القناطر

268 - عثمان فؤاد عثمان يحي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30278 

ورقم قيد 119904    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 128 ش محمد حجازي من م التحرير

269 - احمد جلل زغلول سيد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30286 ورقم قيد 119905    محل رئيسى  عن بيع ماكولت واكسسورات الحيوانات الليفه بالجمله, بجهة 

محافظة الجيزة 14 شارع محي الدين علي من عز الدين عمر اسباتس الهرم

270 - اسلم طه محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30287 

ورقم قيد 119906    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 16 ش محمد حسن اول 

فيصل الجيزه

271 - احمد اسلم حسين عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30288 ورقم قيد 119907    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 16ش محمد 

حسن مصطفى اول فيصل

272 - اسلم جلل عبد العاطي جابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30294 ورقم قيد 119908    محل رئيسى  عن تركيب و صيانة تكييفات, بجهة محافظة الجيزة 3ش احمد 

الخشاب كعابيش الطوابق فيصل

273 - عمرو حنفى محمود عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30296 ورقم قيد 119909    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة 4 ش 

الشيخ كرداسه م كرداسه الجيزه
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274 - عدلي فريد عدلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30298 ورقم 

قيد 119910    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس لدي الغير, بجهة محافظة الجيزة 37 ش السلم من ش عشره 

الوراق- الوراق

275 - عبد الرؤف السيد عبد الرؤف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30308 ورقم قيد 119913    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مسجد النور 

من مسجد الهدايه المنيره الغربيه الجيزه

276 - كريم محمد عبد الحميد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30314 ورقم قيد 119915    محل رئيسى  عن بيع السلع المنزليه الخر بالجمله, بجهة محافظة الجيزة 24 ش 

شهاب المهندسين الجيزه

277 - عزت عبد الرازق محمد المنشاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30315 ورقم قيد 119916    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه ش 

عبد الرازق المنشاوى م م القناطر الجيزه

278 - محمد فاروق مصطفي علي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30317 ورقم قيد 119918    محل رئيسى  عن توريد باركيه, بجهة محافظة الجيزة 37 ن حدائق الهرام هرم 

الجيزه

279 - اسماعيل ربيع عبد القادر بريك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30325 ورقم قيد 119919    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الجيزة الباويطى الواحات البحريه

280 - مني هاشم عبد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30326 

ورقم قيد 119920    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة القباله الوحات البحرية

281 - ندا ناصر احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30329 

ورقم قيد 119921    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه واعمال نظافه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش 

المنتصر بال المنيب الجيزه

282 - عبداللطيف سليم عبداللطيف محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30330 ورقم قيد 119922    محل رئيسى  عن بيع وتصليح فوانيس السيارات, بجهة محافظة الجيزة بلوك 

135 شارع عبدالفتاح عزام المساكن ساقيه مكي

283 - محمد محمود رشدي محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30333 ورقم قيد 119923    محل رئيسى  عن  ورشه بلستيك, بجهة محافظة الجيزة منطقه المصانع اوسيم 

بجوار المقابر الجيزه

284 - احمد على عاشور على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30334 

ورقم قيد 119924    محل رئيسى  عن محمصه, بجهة محافظة الجيزة 1 ناصيه ش عمر الشرابى من ش عبد 

المجيد البطران الليبينى فيصل

285 - عنتر عادل عبد المجيد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30336 ورقم قيد 119925    محل رئيسى  عن تصنيع الحلوى من العجين, بجهة محافظة الجيزة 19 ش الشيخ 

ريحان ناصيه ش مسجد التوحيد ط ك ط الطالبيه فيصل

286 - امين محمد امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30338 

ورقم قيد 119926    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش العمده برطس اوسيم 

الجيزه
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287 - محسن حمدى محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30343 ورقم قيد 119927    محل رئيسى  عن بيع عطور وبخور, بجهة محافظة الجيزة 26 ش العشرين 

فيصل الجيزه

288 - محمد فوزى عبد العظيم عطوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30348 ورقم قيد 119929    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة بلوك 23 

مدخل 1 ش بشرى من ش صلح سالم المساكن الشعبيه الجيزه

289 - ربيع انور عبدالتواب عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30349 ورقم قيد 119930    محل رئيسى  عن بقاله والبان, بجهة محافظة الجيزة 12ش طارق شبيطه الطالبيه

290 - محمد عبد الفتاح للمقاولت والتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 30356 ورقم قيد 119931    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة 

محافظة الجيزة 37 ش صلح سالم الجيزه

291 - علء الدين ذكي علي ابو نازل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30357 ورقم قيد 119932    محل رئيسى  عن صيانة واصلح السيارات, بجهة محافظة الجيزة ش زغلول كفر 

الجبل امام دار الورمان الهرم

292 - سعيد شكرى محروس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30360 ورقم قيد 119933    محل رئيسى  عن اصلح ملبس, بجهة محافظة الجيزة 5 ش الناصر من المعاون 

عمرانيه شرقيه الجيزه

293 - رضا محمد احمد عتريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30365 ورقم قيد 119934    محل رئيسى  عن بيع سيراميك والتجاره السيراميك, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

الروبى من ش ترسا محمل رقم 2 الجيزه

294 - سعيد سليمان مصطفي خلف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30366 ورقم قيد 119935    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 33ش خاتم المرسلين الهرم الجيزه

295 - محمد جمال محمد عبد النظير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30371 ورقم قيد 119936    محل رئيسى  عن مكتب لمكافحه الحشرات والقوارض نظافه, بجهة محافظة 

الجيزة 23 ش الوفاء والمل الطالبيه العمرانيه الجيزه

296 - سامر غالى رشدى عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30372 

ورقم قيد 119937    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 1شارع عبد الرحمن من اولد جابر 

جسر الكونيسه - الجيزة

297 - نوال رشاد عبد القادر عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30376 ورقم قيد 119938    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 8 أ عماره ج ش 

النبوى المهندس العجوزه الجيزه

298 - محمود معوض محمود عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 30380 ورقم قيد 119939    محل رئيسى  عن بيع قطاعات الومنيوم واكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة 

19 ش محمود صدقي من ترعة الزمر العمرانية الشرقية

299 - شريف محمد السيد عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30381 ورقم قيد 119940    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 3شارع كمال عبد الوارث 

الترابيع من ش المنشيه - طوابق - فيصل
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300 - محمد محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 30392 

ورقم قيد 119941    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 2ش الجامع مريوطيه هرم- 

الجيزة

301 - مجدى بشاى برتله صليب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

30393 ورقم قيد 119942    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الجيزة 1ش عصام من ش جمال 

حنا جزيره محمد الجيزة

302 - بيتر عاطف نشندى لوقا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30407 

ورقم قيد 119945    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الجيزة 60 ش ابو ريه ناصيه البشلوى م غ امبابه 

الجيزه

303 - اسامه ربيع علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30408 

ورقم قيد 119946    محل رئيسى  عن معرض بيع موتوسكلت, بجهة محافظة الجيزة 2شارع علي عبدالمطلب 

امام مدرسه نكل الصناعيه منشاه القناطر الجيزه

304 - امانى يوسف جرجس يوسف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30411 ورقم قيد 119947    محل رئيسى  عن توريد وتاجير وصيانه الكرافانات المتنقله, بجهة محافظة الجيزة 

6 تقسيم حسن فهمى ش الجامع الليبينى الهرم الجيزه

305 - احمد الشحات مهدي مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30413 ورقم قيد 119948    محل رئيسى  عن بوتيك هدايا, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه الصلبيه امام 

نقطه المرور مركز امبابه الجيزه

306 - مصطفى سعد عز الدين عيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 30419 ورقم قيد 119949    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 17 ش مسجد 

الرحمه كعابيش الطوابق فيصل

307 - مصطفي يسري فكري محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30426 ورقم قيد 119950    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع 

النورس التعاون الهرم الجيزه

308 - ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30427 ورقم قيد 119951    محل رئيسى  عن مدرب موارد بشرية والقيام باعمال التدريب الخاصة بالشركات, 

بجهة محافظة الجيزة 31 ع حدائق الهرام - الهرم

309 - حمدي توفيق حمدي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30428 ورقم قيد 119952    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة ش الجسر ذات 

الكوم منشاه القناطر الجيزه

310 - الحسن سيد ابو المجد احمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 30430 ورقم قيد 119953    محل رئيسى  عن مكتب ستائر وديكورات, بجهة محافظة الجيزة 146 ش 

برج خالد ش المستقبل من الملك فيصل الجيزه

311 - وليد عبدالفتاح حسانين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30437 ورقم قيد 119954    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة برج6 محل 34 )ا( ابراج 

المرستلي من ش البحرالعظم الجيزه

312 - حسام فتحى محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30439 ورقم قيد 119955    محل رئيسى  عن مقلة, بجهة محافظة الجيزة 2ش احمد ناصر من ش الملكه 

العشرين فيصل الجيزه
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313 - سمير سامي عبد الخالق عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 30441 ورقم قيد 119956    محل رئيسى  عن محل صيانة تكييف واجهزة منزلية, بجهة محافظة الجيزة 

17 ش عبد الله المنيب

314 - اسلم سيد حسن سيد المشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30447 ورقم قيد 119957    محل رئيسى  عن ورشة صيانه السيارات, بجهة محافظة الجيزة الشيخ ديب منيل 

شيحه ابو النمرس الجيزه

315 - اسلم بدر الدين فهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30448 ورقم قيد 119958    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة منطقه السد منشاه 

القناطر امام مسجد الصفاوالمروه منشاه القناطر الجيزه

316 - عوني جميل جرجس قزمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30449 ورقم قيد 119959    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 ش ابناء سوهاج متفرع 

من شارع المنشية الجديدة - الطوابق فيصل

317 - احمد محمد مصطفى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30456 ورقم قيد 119960    محل رئيسى  عن مقاولت وتجاره جرانيت وبلط مذيكو وسيراميك, بجهة 

محافظة الجيزة 1 ش سعيد عبد المجيد ابو حمده طناش وراق الجيزه

318 - محمود ابراهيم حامد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30457 ورقم قيد 119961    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات الملبس, بجهة محافظة الجيزة 25 عرب التل 

شركه لوجيستك جيزه ابو النمرس الجيزه

319 - احمد عبد العال شوقى عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30465 ورقم قيد 119962    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الجيزة 50 ش نصار من ش 

الفيزى الندلس القبليه العمرانيه الجيزه

320 - احمدعبدالقادر ابوطالب السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30466 ورقم قيد 119963    محل رئيسى  عن محل تجميع الوميتال, بجهة محافظة الجيزة رقم 3شارع حضانه 

الشيماءمن شارع الحرية بشتيل البلد اوسيم الجيزة

321 - مكى احمد محمود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30467 ورقم قيد 119964    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد 

الصالحين من ش الحريه بشتيل البلد اوسيم الجيزه

322 - هبه ا فوزى عطيه رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30470 ورقم قيد 119966    محل رئيسى  عن محل اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 114 ش الملك 

فيصل محطه حسن محمد فيصل الجيزه

323 - احمد مبروك عبدالفتاح عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30472 ورقم قيد 119968    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ملبس بالجمله, بجهة محافظة الجيزة شارع 

احمد الراسخ بجوار ارض فلفله ابراج الصفوه مدخل

324 - نوره حسن شعبان مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30474 ورقم قيد 119969    محل رئيسى  عن محل بطاريات وكاوتش, بجهة محافظة الجيزة ش المدرسه امام 

مسجد الرحمن الرحيم المنيب الجيزه

325 - حمزه سالم لطفي سالم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30476 

ورقم قيد 119970    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 29ش ابراهيم نافع ناصيه 

ش نصر الشوربجي اول فيصل الجيزه
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326 - محمد على محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30477 

ورقم قيد 119971    محل رئيسى  عن غسيل وتشحيم وغيار زيت السيارات, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه - 

الطريق العمومى بجوار مسجد البدر - منشاة القناطر - الجيزة

327 - عمرو فتحي حامد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30481 ورقم قيد 119972    محل رئيسى  عن كوافيرحريمي, بجهة محافظة الجيزة 6شارع المامون الجيزه

328 - وليد سعيد كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30487 

ورقم قيد 119973    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 13ش فيصل - الجيزة

329 - محمد سيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30491 

ورقم قيد 119975    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 151 ش عدوى سليم عمرانيه الجيزه

330 - احمد مصطفى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30496 ورقم قيد 119976    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عبد العزيز 

العامرى ارض اللواء الجيزه

331 - محمد ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30497 ورقم قيد 119977    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة ش اشرف البطران 

السيسي العمرانيه الجيزه

332 - خالد عيد سليمان سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30501 

ورقم قيد 119978    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة منطقه المقابر اوسيم الجيزه

333 - الصباحى عيد عطيه محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30511 ورقم قيد 119979    محل رئيسى  عن مقاولت وتاجير معدات, بجهة محافظة الجيزة 179ش الهرم - 

الجيزة

334 - محمد حامد احمد غالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30519 

ورقم قيد 119980    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة ذ ش محمد السيد كفر الحما جزيرة محمد 

الوراق الجيزه

335 - مصطفي فؤاد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 30529 

ورقم قيد 119982    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد الشاعر كرداسة _

الجيزة

336 - محمد ناجي اسماعيل حمزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30530 ورقم قيد 119983    محل رئيسى  عن تجارة الستانلس استيل واكسسواراتها, بجهة محافظة الجيزة 

35 ش الطريق البيض يمين المحور ارض اللواء _الجيزة

337 - بيشوى فوزى بشاره برتله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

30531 ورقم قيد 119984    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الجيزة 31حاليا سابقا438ش ابو 

بكر الصديق ارض الجمعيه - امبابه - الجيزة

338 - ياسر سليمان مسلم سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30533 

ورقم قيد 119985    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة 18ش نبيل فاروق من ارض 

الحداد امبابه
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339 - ياسر سيد سيد صالحين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30543 

ورقم قيد 119987    محل رئيسى  عن الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقروءه و المرئيه و 

التوريدات العموميه و التجاره اللكترونيه عبر النترنت و الستشارات التسويقيه فيما عدا الستشارات القانونيه و 

نشر و توزيع و تسويق الكتبو النشرات الدوريه, بجهة محافظة الجيزة 96ب من ش الثروه المعدنيه هضبة الهرام 

الهرم

340 - احمد ضاحى هاشم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30547 

ورقم قيد 119988    محل رئيسى  عن محل ستائر ومفروشات, بجهة محافظة الجيزة 36 و ش هضبه الهرام 

الهرم الجيزه

341 - صلح ناجي محمد محروس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30556 ورقم قيد 119989    محل رئيسى  عن محل منجد افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 32ش محمد ثابت بين 

السرايات الدقي

342 - محمد حسانين لتجارة البطاريات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30559 ورقم قيد 119990    محل رئيسى  عن محل تجارة بطاريات, بجهة محافظة الجيزة 2 ش عبد العزيز 

طريق بشتيل امبابه

343 - مسعود غازى عوض خير ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30575 ورقم قيد 119991    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة برقاش عزبة الشايب - 

منشاة القناطر - الجيزه

344 - منيره هشام محمد عبد الموجود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30576 ورقم قيد 119992    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 40 ش 

الريان - الجيزه

345 - ايهاب مجدي حلمي بيومي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30580 ورقم قيد 119993    محل رئيسى  عن كورسات تعليمية وتنمية موارد بشرية ونظم معلومات ووحدة 

اضاءة ومنتاج وتجهيز استديو صوت وفديو, بجهة محافظة الجيزة 15ش دكتور عرفه خلف فندق الهرامات 

الثلثة الهرم

346 - رزق رشاد عبدالمقصود سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30588 ورقم قيد 119995    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات, بجهة محافظة الجيزة رقم 43 ش محمد المبابي 

مدينة التحرير - امبابة

347 - خالد مصطفي احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30590 ورقم قيد 119996    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة 

محافظة الجيزة البراجيل 16 ش مسجد الرحمن امام الدائري - اوسيم

348 - احمد ماهر وفا على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30593 

ورقم قيد 119997    محل رئيسى  عن سوب ماركت, بجهة محافظة الجيزة 9 ش الدكتور خالد متفرع من شارع 

ضياء - الهرم- الجيزه

349 - ايمن الكومى عبده حمد الكومى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30602 ورقم قيد 119999    محل رئيسى  عن مغسلة وتشحيم السيارات وتغير الزيوت وقطع الغيار, بجهة 

محافظة الجيزة برقاش بجوار محطه المياه - م منشاة القناطر الجيزه

350 - عبد العزيز اسماعيل ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 30603 ورقم قيد 120000    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه ونقل العماله وخدمات ادارة وتطوير 

الشركات والمطاعم وتوريد مستلزمات النتاج الصناعي والزراعي والمعدني والخشاب وخدمات دعم المرافق 

والنظافه وتوريد مستلزمات المسارح, بجهة محافظة الجيزة 20 ش الشاطورى - الدقى
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351 - صالح يحى مصطفى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30613 ورقم قيد 120001    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش النصار 

- نزلة الشطر - ابو النمرس - الجيزه

352 - رمضان هانى محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30616 ورقم قيد 120002    محل رئيسى  عن مكتب توريدات المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش 

مصطفى اسماعيل -عزبة صادق - ترسا - ابو النمرس -الجيزه

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

30625 ورقم قيد 120003    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة الجيزة 29ش سهل حمزه 

الهرم - الجيزة

354 - هدير محمد البكرى احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30626 ورقم قيد 120004    محل رئيسى  عن كهربائى سيارات, بجهة محافظة الجيزة 13 ش الشعب 

العمرانيه الهرم - الجيزه

355 - احمد رافت عبد ا عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30628 ورقم قيد 120005    محل رئيسى  عن بيع نظارات, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد الجهينى - 

عمرانيه الجيزه

356 - ايمن احمد على ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30648 

ورقم قيد 120006    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 6 زقاق السويفى ش الخوله الجيزه

357 - مصطفى ممدوح حشمت حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30650 ورقم قيد 120007    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة الجيزة 139 ش الثلثينى - عمرانيه 

الجيزه

358 - اميره احمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30655 

ورقم قيد 120008    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الجيزة 146 ش الهرم الهرم الجيزه

359 - محمد محمد هيبه عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30659 

ورقم قيد 120009    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة شارع 25يناير من كورنيش 

النيل - جزيره محمد الوراق - الجيزة

360 - قاسم عبد الحافظ قاسم عبد المعطى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30660 ورقم قيد 120010    محل رئيسى  عن توريدات عامه, بجهة محافظة الجيزة ش امين عوده طالبيه 

العمرانيه

361 - مصطفى عبد السلم النجار دردير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30662 ورقم قيد 120011    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة 9ش 

مكه المكرمه طريق 26يوليو 6اكتوبر

362 - بكر هاشم عبد الفضيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30664 ورقم قيد 120012    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 160ش ورقه بن 

نوفل المحور المركزى 6اكتوبر

363 - منه ا علء هارون عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30665 ورقم قيد 120013    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 12 ش يافع 

من زيد ش مراد الجيزه
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364 - مصطفى ابو الخير محمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30666 ورقم قيد 120014    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 47 ش سوق التلت 

الجيزه

365 - اسامه مامون محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30667 ورقم قيد 120015    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة 58ش انس 

ابن مالك المحور المركزى 6اكتوبر

366 - زياد سالم ديب الحرازين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30668 

ورقم قيد 120016    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش المنياوى الجيزه

367 - رمضان عبد الكريم حسين عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 30669 ورقم قيد 120017    محل رئيسى  عن تجاره السيراميك والدوات الصحيه, بجهة محافظة الجيزة 

طريق جمال عبد الناصر محور 26يوليو 6اكتوبر

368 - عبد الرحمن عبد الجواد عبد الله عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 30672 ورقم قيد 120018    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة 95ش 

المسك من محور 26 يوليو - 6اكتوبر

369 - رومانى جرجس نوار عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30673 ورقم قيد 120019    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش الجمهوريه الكوم الحمر 

م اوسيم الجيزه

370 - محمود ابراهيم محمد المليجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30677 ورقم قيد 120020    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة محل 

رقم 112سنتر رباح 6اكتوبر

371 - سيد لطفى سيد حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 30678 

ورقم قيد 120021    محل رئيسى  عن بيع مجوهرات, بجهة محافظة الجيزة محل رقم3 مول الشيخ زايد 6

اكتوبر

372 - احمد عبد ا عبد المنعم فرج ابو فاطمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 30681 ورقم قيد 120022    محل رئيسى  عن مكتب اداره وتشغيل المطاعم والكافتيريات, بجهة محافظة 

الجيزة شارع اولد ابو فاطمه من شارع كورنيش النيل - وراق الحضر - الوراق - الجيزة

373 - مصباح موسى محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 30682 ورقم قيد 120023    محل رئيسى  عن تسويق دعايه واعلن, بجهة محافظة الجيزة 366ش 

فيصل

374 - محمد شعبان مصطفى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30688 ورقم قيد 120025    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة شارع حداد من شارع 

ترعه زنين - بولق الدكرور - الجيزة

375 - حسن عباس عبد الفتاح عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

30689 ورقم قيد 120026    محل رئيسى  عن تجاره حديد و خرده ومعادن و مزادات اعمال حكوميه وفندقيه, 

بجهة محافظة الجيزة 9شارع البنزينه من شارع احمد عرابى غرب البلد البراجيل - اوسيم - الجيزة

376 - مصطفى عماد على زين العابدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 30690 ورقم قيد 120027    محل رئيسى  عن تصنيع موبيليات ونجاره, بجهة محافظة الجيزة 2شارع 

نور السلم من شارع كورنيش النيل امام محطه المياه كفرالحما جزيره محمد - الجيزة
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377 - رشاد هاشم احمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30693 ورقم قيد 120028    محل رئيسى  عن ترزي رجالي, بجهة محافظة الجيزة 50ش صلح سالم من 

المطار المنيرة الغربية

378 - محمود هاشم عبد ا جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30698 ورقم قيد 120029    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة 10 ش سيد رضا 

مدينه المل امبابه الجيزه

379 - احمد عبدالحميد ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 30706 ورقم قيد 120030    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 36 ش ترعه 

الزمر بجوار الكبري

380 - حاتم عبدالوهاب عشري محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30712 ورقم قيد 120031    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة القباله الوحات 

البحريه

381 - امال محمد عبدالمجيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30714 ورقم قيد 120032    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد الهداية بهرمس

382 - احمد عبدالرحمن احمد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30718 ورقم قيد 120033    محل رئيسى  عن بيع بضائع الوميتال, بجهة محافظة الجيزة 3ش الشيماء من ش 

المتربه بشتيل البلد

383 - محمد سيد عطيه سلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30719 

ورقم قيد 120034    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع الومنيوم, بجهة محافظة الجيزة 10 ش سيد عقبي المنيب

384 - زوزو مجدي عبدالعزيز سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30724 ورقم قيد 120035    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 25 شارع زيدان 

مكاوي شبرامنت

385 - هانى سمير همام محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30729 

ورقم قيد 120036    محل رئيسى  عن اثاث مكتب, بجهة محافظة الجيزة 37 ش الكمال ترعه السواحل امبابه 

الجيزه

386 - ممدوح عبدالعزيز قاضي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30730 ورقم قيد 120037    محل رئيسى  عن تخريم وتكسير وتقطيع اسقف وخرسانه, بجهة محافظة الجيزة 

12 ش عبده بدوي المنيره الغربيه

387 - عصام عطيه باشا مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30731 ورقم قيد 120038    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الجيزة 1 ش عبد العال 

حسن من ش المطبعه فيصل الجيزه

388 - فيصل السيد محمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30744 ورقم قيد 120039    محل رئيسى  عن استثمار عقاري ومقاولت عامة وتوريدات عمومية )دون 

الكمبيوتر(, بجهة محافظة الجيزة 13 ش وصفي المطبعة - الهرم

389 - اسلم احمد محمد محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30745 ورقم قيد 120040    محل رئيسى  عن مركز اصلح و صيانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

الطريق البيض ارض اللواء
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390 - صبري فريد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30746 

ورقم قيد 120041    محل رئيسى  عن مكتب توريد اعمال اللمنيوم, بجهة محافظة الجيزة 13 شارع مجاهد 

العدوي الطريق البيض

391 - هند امين فضل بيومى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30749 

ورقم قيد 120042    محل رئيسى  عن محل بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش وسط البلد منيل شيحه ابو 

النمرس الجيزه

392 - مرضية محمود علي عبدالشافي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30750 ورقم قيد 120043    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة كفرحجازي

393 - حماده ابراهيم دسوقي العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30752 ورقم قيد 120044    محل رئيسى  عن قطع غيار اكسسوارات سيارات, بجهة محافظة الجيزة الطريق 

العمومي بجوار مسجد البدر منشأة القناطر

394 - محمود مجدى رفاعى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30754 ورقم قيد 120045    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 2شارع عبد الرحيم من 

جسر الكونيسه - المنيب - الجيزة

395 - مصطفى شعبان محمد سلومه على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30759 ورقم قيد 120046    محل رئيسى  عن تجارة احذية و اكسسوارات, بجهة محافظة الجيزة 5ش مصرف 

ابو مسلم المجزر اللي الهرم

396 - سيد رمضان منصور رمضان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30762 ورقم قيد 120047    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 20 ش سعيد زيدان 

- زاويه ابو مسلم- ابو النمرس - الجيزه

397 - هاله فاروق منصور عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30767 ورقم قيد 120048    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 14 ش المدينة المنورة 

من ش المريوطية فيصل

398 - بلل اسماعيل عبد الفتاح اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30768 ورقم قيد 120049    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الجيزة البراجيل - 6 ش زمزم 

من الصفطاوى - اوسيم - الجيزه

399 - عماد عادل بهجت الحلفاوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30775 ورقم قيد 120050    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 48 شارع الجامع من ش الفرن 

ناهيا

400 - رمضان حلمي السيد عمر سراج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30784 ورقم قيد 120052    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة الجيزة ش مصطفي كامل

401 - عمرو ابو رواش يس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30785 ورقم قيد 120053    محل رئيسى  عن توريد لحوم, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 شارع سيدي 

عبدالعزيز من مجمع المدارس وراق العرب الوراق

402 - مصطفي عبد المعطي سيد عبدالمعطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 30786 ورقم قيد 120054    محل رئيسى  عن بيع منتجات البان وبقاله, بجهة محافظة الجيزة 13 ش 

همفرس
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403 - كرستينا جاد سناده ساويرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30787 ورقم قيد 120055    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 38ش القوميه العربيه 

المنيره

404 - مصطفي فايز احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30790 

ورقم قيد 120056    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة رقم 15 شارع سيد العطيفي من 

شارع ترعه ترعه عبدالعال من الملكه فيصل

405 - علي حسن عثمان المكاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30795 ورقم قيد 120057    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة الجيزة شارع اللبيني بجوار مسجد 

الشاعر

406 - ابراهيم محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30797 ورقم قيد 120058    محل رئيسى  عن ادارة الجراجات و خدمات السيارات, بجهة محافظة الجيزة 

138ش السودان المهندسين

407 - محمد سليمان سليمان عراقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30802 ورقم قيد 120059    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة ش محمود سامي البارودي ش 

زكريا الحجاوي

408 - مصرى سيد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30810 

ورقم قيد 120060    محل رئيسى  عن مكتب اقمشه ومنسوجات, بجهة محافظة الجيزة 14ش الهرم - الجيزة

409 - رمزي عبده ميخائيل يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30812 ورقم قيد 120061    محل رئيسى  عن  ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش الفكريه امام مدرسه 

الفرسان _اوسيم _الجيزة

410 - نجوان محمود رضوان محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30820 ورقم قيد 120063    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 7 

شارع المحطه

411 - هاني رجب السيد فرج سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30824 ورقم قيد 120065    محل رئيسى  عن توزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة الزيديه طريق 

البراجيل

412 - محمد منشاوي حسن رسلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30825 ورقم قيد 120066    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة اتريس ش دايرالناحي

413 - ايمان جمال اسماعيل فهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30826 ورقم قيد 120067    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة بجوار 

مسجد السلم من ش المشاتل ابو رواش - كرداسه

414 - عمرو جاد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30827 

ورقم قيد 120068    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وتجارة وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة 

الجيزة 14ش المام محمد عبده من عثمان محرم - طالبيه - الجيزة

415 - عبد الحميد عيد بيومى ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30832 ورقم قيد 120069    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الجيزة 8ش د.على لطفى الشيخ 

زايد - 6اكتوبر
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416 - صلح عبد المتجلي جابر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30833 

ورقم قيد 120070    محل رئيسى  عن صيانه الجهزة المنزليه وتبريد وتكييف, بجهة محافظة الجيزة 22ش 

سرحان ش عبد الناصر _المنيب

417 - فرياله حسانين عزيز حميده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30834 ورقم قيد 120071    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 105طريق التحرير - 6

اكتوبر

418 - سعد محمد حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30835 

ورقم قيد 120072    محل رئيسى  عن تجارة خضار و فاكهه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة محل رقم32 عنبر 

2سوق الجمله 6اكتوبر

419 - محمد احمد متولي ابو المعاطي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30838 ورقم قيد 120074    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش اولد زايد 

ساقية مكي _المنيب

420 - هناء صبرى زينهم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 30841 

ورقم قيد 120075    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 2مساكن النقابات الرمايه - الهرم - 

الجيزة

421 - سعيد محمد احمدى عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

30842 ورقم قيد 120076    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 7مساكن النقابات - اخر 

فيصل - الرمايه - الهرم - الجيزة

422 - ايه ابراهيم مصطفي عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30851 ورقم قيد 120079    محل رئيسى  عن تجارة لوازم الديكور, بجهة محافظة الجيزة 1شارع سعد اللبان 

من كورنيش النيل وراق الحضر

423 - مصطفي محمد حسني محمود ذكي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 30862 ورقم قيد 120080    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 6ب ش الثورة المعدنية 

حدائق الهرام

424 - عبدالناصرمنصور احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30863 ورقم قيد 120081    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 1ش المريوطيه من ش 

مصطفي الخشاب فيصل

425 - عمر يسري عبدالحميد عمر معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 30866 ورقم قيد 120082    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة شارع سعد 

زغلول

426 - محمد وائل شريف محمدمحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30869 ورقم قيد 120083    محل رئيسى  عن مركز صيانة السيارات, بجهة محافظة الجيزة المنصورية عزبة 

خص ابوزيد بجوارمحطة الكهربا

427 - سامي احمد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30884 

ورقم قيد 120084    محل رئيسى  عن مقلة ومحمصات ومثلجات, بجهة محافظة الجيزة رقم 13 شارع 

عبدالرحمن ناصيه شارع محمد همام امام مدرسه حسام

428 - حسام محمد ابو سريع فضل توقه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30889 ورقم قيد 120086    محل رئيسى  عن تصدير الملبس الجاهزة, بجهة محافظة الجيزة شارع مسجد 

الروضة من شارع باتا
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429 - صفاء معوض عبده محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30892 ورقم قيد 120088    محل رئيسى  عن العاب ترفيهه, بجهة محافظة الجيزة 1 شارع محمد عبداللطيف 

6اكتوبر

430 - احمد كمال حماده احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30894 

ورقم قيد 120090    محل رئيسى  عن مطعم سندوتشات تيك اوي, بجهة محافظة الجيزة ش السادات

431 - مجدي رمضان احمد موسي الصاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 30901 ورقم قيد 120091    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 4 شارع 

نعمه ا من شارع الهرم الكوم الخضر

432 - احمد السيد احمد محمد الدسوقي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30902 ورقم قيد 120092    محل رئيسى  عن توريدات وتشطيبات, بجهة محافظة الجيزة 15 ش بركات من 

ش جلل المريوطية اللبيني فيصل

433 - رشا عبدالعال سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30912 ورقم قيد 120093    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم1 شارع المرتبه 

العمومي لعبه بشتيل

434 - علء حسن محمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30914 ورقم قيد 120094    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتعبئة وتغليف وتوزيع بخور وعطور 

ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 20 ش فداء السلم من الصفطاوي

435 - رحاب جابر حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30916 

ورقم قيد 120095    محل رئيسى  عن مكتب نظافه, بجهة محافظة الجيزة رقم13 شارع الحجاز من المجزر 

اللي المريوطيه

436 - حسن عادل حسين السيد نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30921 ورقم قيد 120097    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة الجيزة رقم18 شارع نادي المغربي امام 

فرن السلموني جزيره محمد الوراق

437 - دباب حمدي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30923 

ورقم قيد 120098    محل رئيسى  عن توريد البان, بجهة محافظة الجيزة رقم115 شارع الصناديلي

438 - محمد مصطفي محفوظ البدوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30924 ورقم قيد 120099    محل رئيسى  عن توريد البان, بجهة محافظة الجيزة رقم 45 شارع احمد ماهر 

مع الغاؤه

439 - مياده جمعه مرغلي محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30932 

ورقم قيد 120100    محل رئيسى  عن تعليم اطفال وتاسيسهم للمدارس والتخاطب وتنميه المهارات وصعوبات 

التعليم وتعديل السلوك, بجهة محافظة الجيزة اخر ش الخزان ش محمود جيد ميت شماس

440 - غدير يحي احمد احمد الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30933 ورقم قيد 120101    محل رئيسى  عن مكتب استشاري تغذيه و التخاطب و تعديل السلوك, بجهة 

محافظة الجيزة ش الجمهوريه من مسجد الشاهد اوسيم

441 - محمود عاطف فرج سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30938 

ورقم قيد 120102    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائيه و توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه بجوار مسجد الهدى منشأة القناطر
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442 - نور عبدالوهاب عبدالحليم حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30950 ورقم قيد 120104    محل رئيسى  عن مكتب ادارة مطعم و كافيهات و بوفيهات, بجهة محافظة الجيزة 

البراجيل 14ش الشهيد سيد عبد الغفار بجوار موقف البراجيل

443 - تامر عريان ابراهيم سريان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30952 ورقم قيد 120106    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة الجيزة 1شارع المهندس من ترعه 

السواحل - وراق الحضر - الجيزة

444 - حسام حسن السيد الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30954 ورقم قيد 120107    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع, بجهة محافظة الجيزة ش سمير الحلق غرب 

البلد ناهيا _كرداسة

445 - سيد عوض السيد عطية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30957 

ورقم قيد 120108    محل رئيسى  عن مكتب تولريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن _ش التحرير 

_بولق الدكرور

446 - هدى محسن غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30964 ورقم قيد 120110    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 42ش ابو بكر 

الصديق من كورنيش النيل وراق الحضر - الجيزة

447 - نجلء محمد حامد ابو النجا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30971 ورقم قيد 120111    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 1شارع ابو النجا _بولق 

الدكرور

448 - وحيد رواش محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30972 ورقم قيد 120112    محل رئيسى  عن قاعة  افراح, بجهة محافظة الجيزة المعتمدية امتداد ش جمال 

عبد الناصر بجوار قاعه الماسة _كرداسة

449 - باسم بدر عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30973 ورقم قيد 120113    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 2شارع محطة المياه من شارع ناهيا 

برك الخيام

450 - عثمان احمد عثمان سالم ابو حيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30974 ورقم قيد 120114    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة مدخل كوبري 

زويل من مدخل المنوات _عزبة مقار _الجيزة

451 - وليد عربي سيد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30975 ورقم قيد 120115    محل رئيسى  عن توريدمستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة بني مجدول قبلي 

البلد بجوار دار المناسبات البطاوي

452 - علي عبد النبي عبد الحليم ابو الحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 30976 ورقم قيد 120116    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 9ش 

الشافعي صفط اللبن _الجيزة

453 - ايمان جمال راغب عطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30977 

ورقم قيد 120117    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 6شارع اولد عبد اللطيف 

الزيدية _مركز اوسيم

454 - اسلم عبد الرحمن  محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30978 ورقم قيد 120118    محل رئيسى  عن العاب جيم نسائى, بجهة محافظة الجيزة 2 ش انوار الطويل من 

مكه المكرمه صفط اللبن الجيزه
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455 - صالح محمد محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30979 

ورقم قيد 120119    محل رئيسى  عن استورجى دهانات, بجهة محافظة الجيزة 14 ش عبد الرحيم مطر 

الثلثينى - ع غ - الجيزه

456 - الحسن على عبد العال السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30980 ورقم قيد 120120    محل رئيسى  عن تشطيبات وتسويق عقارى, بجهة محافظة الجيزة 14 ش د 

محمد شاهين العجوزه الجيزه

457 - نصره عبد النبي محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

30981 ورقم قيد 120121    محل رئيسى  عن توريدات ادوات الكتابية والمدارسية, بجهة محافظة الجيزة 18

ش محمد حسين المنسي من ش الشهيد احمد حمدي

458 - هبه فوزى محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 30982 

ورقم قيد 120123    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة الجيزة اوسيم ش الحريه - اول طريق برطس

459 - احمد رياض  كامل خليل الحوتى تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31003 ورقم قيد 120124    محل رئيسى  عن مكتب توريد و تركيب اجهزه التكييف, بجهة محافظة الجيزة ش 

النعمه من ش التحريرصفط اللبن بولق الدكرور - الجيزه

460 - ريه سلمه احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31009 

ورقم قيد 120125    محل رئيسى  عن مكتب مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الجيزة 41 ش محمد عبد 

العزيز ناهيا

461 - محمد عبدالمنعم محمد محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31014 ورقم قيد 120126    محل رئيسى  عن مكتب توريد نباتات الزينه والزرعات المحميه, بجهة محافظة 

الجيزة بني سلمه بجوار الطريق القليمي

462 - بحيرى عبد الباسط عبد الفتاح البدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 31018 ورقم قيد 120127    محل رئيسى  عن ورشة نجاره موبيليات وديكورات, بجهة محافظة الجيزة 

ش محمد ابو كوح ناهيا شرق البلد - م كرداسه - الجيزه

463 - جوده محمود جوده عطال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31019 

ورقم قيد 120128    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش النيل بجوار مسجد 

السيسي وراق العرب

464 - احمد صبري محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31020 

ورقم قيد 120129    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبية, بجهة محافظة الجيزة رقم3 شارع النصر ارض 

الجمعية

465 - احمد محمد  شحات عبد العليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31023 ورقم قيد 120130    محل رئيسى  عن سوبر ماركت جمله و قطاعي, بجهة محافظة الجيزة 44ش 

كعبيش الرئيس الطوابق فيصل امام ش سوسو

466 - احمد حسين عبده حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31032 

ورقم قيد 120132    محل رئيسى  عن محل ملبس اطفال, بجهة محافظة الجيزة 1 ش كمال من ش خان يونس 

محل رقم 4 الدور الرضى - الجيزه

467 - تامر محمود رياض الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31035 ورقم قيد 120133    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت سوريه ومشويات, بجهة محافظة الجيزة محل 

رقم 21 عماره 6 ب عمارات الشركه الوطنيه اخر فيصل - الجيزه
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468 - فوزي جيد خليفه جيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31037 

ورقم قيد 120134    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 87 ش ابراهيم خله متفرع من 

البصراوي

469 - سامى مكرم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31039 ورقم قيد 

120135    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 22 ش مسجد العارف بال من ش المنشيه 

طوابق فيصل - الجيزه

470 - حلمى انور عبده احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31041 

ورقم قيد 120137    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات امن صناعى, بجهة محافظة الجيزة ش سعيد عبد 

المجيد ابو حمزه طناش الوراق - الجيزه

471 - نوره عادل راغب شبير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31048 

ورقم قيد 120140    محل رئيسى  عن عرض واذاعة مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الدش, بجهة محافظة 

الجيزة 90 ش خاتم المرسلين العمرانية

472 - حسن ايمن حسن عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31051 ورقم قيد 120141    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة 109 ش النيل قطعه ارض الدقى 

- الجيزه

473 - محمد رمضان عيد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31058 ورقم قيد 120142    محل رئيسى  عن ورشة حداده لدى الغير, بجهة محافظة الجيزة القيراطين بجوار 

مسجد النور - م اوسيم - الجيزه

474 - ايمان سامى كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31061 

ورقم قيد 120143    محل رئيسى  عن ادوات منزليه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 87 ش النجمى 

ترعه عبد العال 1 بولق الدكرور - الجيزه

475 - عمرو كمال عطيه على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31065 

ورقم قيد 120144    محل رئيسى  عن بلى استيشن, بجهة محافظة الجيزة 6 ش الطوبجى - الدقى الجيزه- 

الجيزه

476 - احمد حمدي عبدالتواب شلبي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31077 ورقم قيد 120145    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة ش العجوز

477 - رانذه شحاته عبدة ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31083 ورقم قيد 120146    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة ش 

صفت اللبن من ش قدري

478 - محمد مصطفي محمد سيد سلم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31090 ورقم قيد 120147    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 4د 

عمارات الوقاف

479 - محمد جمال احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31094 

ورقم قيد 120148    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الجيزة 154 شارع النيل

480 - اميرة علي رضوان علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31095 

ورقم قيد 120149    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة 7ش جمال الصاوي من ش سلمه 

الراضي
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481 - وليد كمال فؤاد نخيله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31100 

ورقم قيد 120150    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 17 ش حمدي ابراهيم القصبجي

482 - محمود كامل مصطفى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31101 ورقم قيد 120151    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 1ش عاشور الفخرانى من 

ش المدبح المنيب - الجيزة

483 - ابراهيم سيد ابراهيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31103 

ورقم قيد 120152    محل رئيسى  عن مركز الخطيب للكمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة ش المدرسة - كرداسة

484 - احمد ابراهيم عبدالقادرابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31104 ورقم قيد 120153    محل رئيسى  عن بيع صيانه اجهزه الكترونيه, بجهة محافظة الجيزة ش 

عبدالونيس دعبس البراجيل

485 - مجدى جورج عبد الملك حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31105 ورقم قيد 120154    محل رئيسى  عن تصنيع الثاث, بجهة محافظة الجيزة 2ش اولد ملك متفرع 

من ش المصطفى - المجزر اللى - المنيب - الجيزة

486 - احمدعبدالمنعم احمد مرعي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31106 ورقم قيد 120155    محل رئيسى  عن تنجيد انتريهات, بجهة محافظة الجيزة 25 شارع محمود حمزه 

البطران من شارع حسين البطران عمرانيه

487 - جمالت عبد المنعم احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31108 ورقم قيد 120157    محل رئيسى  عن تسويق و استثمار عقارى ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة ش 

احمد عرابى البراجيل - اوسيم - الجيزة

488 - محمد رواش حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31113 

ورقم قيد 120158    محل رئيسى  عن علفه و عطاره ومواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 47ش منصور 

زياده المنيره الشرقيه امبابه - الجيزة

489 - ابراهيم حمزه علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31114 ورقم قيد 120159    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش عزبه الصفيح

490 - هويدا جمال عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31115 ورقم قيد 120160    محل رئيسى  عن اصلح سيارات وتوريد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة 

الجيزة 50 ش غلب حسين من ش همفرس

491 - ايمان جمال النبى محمد فوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31124 ورقم قيد 120161    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش المشتل برج مكه ناصيه 

حاره الصعايده بجوار الوحده الصحيه بولق الدكرور - الجيزه

492 - منير هاني فوزي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31125 ورقم قيد 120162    محل رئيسى  عن مغسلة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 1شارع سعد عوض 

عمرانية

493 - عماد حسنين احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31127 

ورقم قيد 120163    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة برج الياسمين ميدان الساعه فيصل
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494 - محمود موسي سنوسي مبروك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31129 ورقم قيد 120164    محل رئيسى  عن مكافحة الحشرات والقوارض والتعقيم بمبيدات الصحة العامة 

وصيد الثعابين والحيوانات الضاله وحلول نظافة الواجهات والتصدير والتوريدات العامة, بجهة محافظة الجيزة 

327 عمارة موسي ش موسي من ش ترعه المنصورية ابو رواش

495 - عادل حسين عبد المنعم ابرهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31134 ورقم قيد 120165    محل رئيسى  عن   تجاره الجهزه الكهربائيه والتكييف, بجهة محافظة الجيزة رقم 

29 ش المستشفي الكوم الخضر الهرم

496 - احمد سيد يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31135 

ورقم قيد 120166    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 13شارع محمود على 

المسابك امبابه - الجيزة

497 - محمد السيد ابو المجد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31136 ورقم قيد 120167    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 7حاليا 9 سابقا ش 

ابراهيم رزق الملكه العشرين

498 - مجدى احمد محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31140 ورقم قيد 120168    محل رئيسى  عن مقاولت وخدمات اللوجيستيه وتاجير مساحه انتظار السيارات 

والجراجات, بجهة محافظة الجيزة 3ش سعد امام من عثمان محرم الطالبيه

499 - محمد زكى نصر فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31141 

ورقم قيد 120169    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 105طريق 

دهشور - 6اكتوبر

500 - نانسي يوسف نسيم بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31142 ورقم قيد 120170    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة شارع سوعاد 

الكفافي_6اكتوبر

501 - محمد حامد حنفى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 31143 

ورقم قيد 120171    محل رئيسى  عن مكتب توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة محل رقم10 سوق 

الجمله 6اكتوبر ساقيه مكى

502 - محمد عبدالله ابراهيم سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31144 ورقم قيد 120172    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ومقاولت, بجهة محافظة الجيزة 68ش 

النباتات الشيخ زايد 6اكتوبر

503 - عبد الجواد عبد الله ابراهيم سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31145 ورقم قيد 120173    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة محل رقم5 

مول السرايا 6اكتوبر

504 - امال عبد ا ابراهيم النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31146 ورقم قيد 120174    محل رئيسى  عن معرض ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش د علي لطفي 

الشيخ زايد _6اكتوبر

505 - عبد الباسط على مصطفى زياده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

31147 ورقم قيد 120175    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة محل 

رقم4مول الحمد 6اكتوبر

506 - محمد خالد عبدالحميد احمد راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31158 ورقم قيد 120176    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وخدمات)صيانه و نظافه(, بجهة محافظة 

الجيزة 36ش زكي سالم من ناهيا بولق الدكرور
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507 - سعديه شعبان عبد الغفار حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31160 ورقم قيد 120177    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 1ش احمد الحرش من 

ش التحرير صفط اللبن

508 - شيماء احمد محمود علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31164 ورقم قيد 120178    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 25 ش المناجم والمحاجر العجوزه 

الجيزه

509 - صافيناز محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31166 ورقم قيد 120179    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ومنتجات البان, بجهة محافظة الجيزة 9 ش 

المدرسه من تاج الدول حاليا امبابه- الجيزه

510 - نبيه محمد شلبي داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31167 

ورقم قيد 120180    محل رئيسى  عن مكتب ترجمه, بجهة محافظة الجيزة 2ش مصطفى الخشاب المريوطيه 

فيصل شقه 7 بالدور الثالث

511 - محمد مجدي بشندي ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31169 ورقم قيد 120181    محل رئيسى  عن عنبر تربية دواجن, بجهة محافظة الجيزة اخر شارع مقابر 

الجلتمه منشأة القناطر

512 - عمرو عبد الحى امين داود القاضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 31179 ورقم قيد 120182    محل رئيسى  عن محل احذيه, بجهة محافظة الجيزة 334 ش الملك فيصل - 

الجيزه

513 - فايز شكرى اسكندر صليب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31187 ورقم قيد 120183    محل رئيسى  عن بيع بويات وحدايد, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 106 ش 

محمد دعبسى - الجيزه

514 - حسن خليفه عبد الفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 18,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31195 ورقم قيد 120184    محل رئيسى  عن عطاره و علفه, بجهة محافظة الجيزة 1ش رشاد ابو زيد من 

القوميه الوراق

515 - مجدي احمد توفيق مرسي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31196 ورقم قيد 120185    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه بيع بالجمله, بجهة محافظة الجيزة محل 

بالدور الرضي 1ش الفادي من شارع اللبيني فيصل

516 - محمد مصطفى عبد الرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31198 ورقم قيد 120186    محل رئيسى  عن مخبز سياحي 72%, بجهة محافظة الجيزة 8ش محمد عبد 

الغني من ش الربعين ابو زيد العشرين فيصل

517 - رضا علي صالح سرور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31203 

ورقم قيد 120188    محل رئيسى  عن تنمية مهارات و تعديل سلوك, بجهة محافظة الجيزة 47ش سعد امام 

الطالبيه العمرانيه

518 - طه يوسف اسماعيل الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31204 ورقم قيد 120189    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الجيزة ش فهمى البشلوى ناهيا

519 - محمد ممتاز عبد اللطيف عزب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31209 ورقم قيد 120190    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 25ش محمد سالم الندلس الهرم
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520 - اسلم زينهم سيد عبد السلم عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 31217 ورقم قيد 120191    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 2ش الحريه المنشيه 

الطوابق فيصل

521 - اليشع هني سعيد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31218 

ورقم قيد 120192    محل رئيسى  عن بيع خردة مخلفات و بواقي القمامه الصالحه للستخدام, بجهة محافظة 

الجيزة شارع الفحام حوض الرمل بشتيل مركز اوسيم

522 - ايهاب منير مرقس قلدس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31220 

ورقم قيد 120193    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 شارع مسجد الصابرين من شارع 

المزرعة بشتيل البلد الوراق

523 - احمد رجب علي سلمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31222 

ورقم قيد 120195    محل رئيسى  عن علفة وعطارة, بجهة محافظة الجيزة 1 ش محمد ابو شادى بولق 

الدكرور

524 - يحي عبد المجيد عبد البر نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 31230 ورقم قيد 120196    محل رئيسى  عن حدايد و بويات, بجهة محافظة الجيزة 2ش الحريه بشتيل 

البلد م اوسيم

525 - محمد جمال عبد المعطي محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31231 ورقم قيد 120197    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 18ش هيطل الخرطه 

الجديده

526 - اشرف عبد الصبور صديق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 31235 ورقم قيد 120198    محل رئيسى  عن مقاولت و استثمار عقاري, بجهة محافظة الجيزة 495ش 

الهرام

527 - محمد جمال عفيفي نادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31238 

ورقم قيد 120199    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الجيزة 1ش علي عبد ا من طريق كفر طهرمس 

طالبيه فيصل

528 - حسن صابر على عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31241 ورقم قيد 120200    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الجيزة 1 ش ستوديو مصر - برج 

السرايا - المريوطيه - الجيزه

529 - مصطفى ايمن محمود السيد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 31248 ورقم قيد 120201    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش عمان الدقى 

- الجيزه

530 - محمود احمد لبيب محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31250 ورقم قيد 120202    محل رئيسى  عن مقولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 181 ش السودان 

المهندسين - الجيزه

531 - عمرو محمود احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31257 ورقم قيد 120204    محل رئيسى  عن مركز خدمة و صيانة سيارات, بجهة محافظة الجيزة 21ص 

حدائق الهرام الهرم

532 - فهد عبد الحميد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31258 ورقم قيد 120205    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة 8 ش ابو العل اللبان - بنى محمد- 

امبابه  - الجيزه
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533 - صفيه محمد عبد ا خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31259 ورقم قيد 120206    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 15ش عمرو بن 

العاص - الجيزة

534 - محمد حسن نصر جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31261 

ورقم قيد 120207    محل رئيسى  عن استثمار سياحى, بجهة محافظة الجيزة 20ش اسماعيل راغب - الطالبيه - 

الهرم

535 - مصطفي جمال صدقي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31269 ورقم قيد 120208    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 79ش ايران محل رقم 1الدور 

الرضي الدقي

536 - عماد عصمت سيد فولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31271 

ورقم قيد 120209    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 8 ش جامعة الدول العربيه 

العجوزه - الجيزه

537 - محمد شعبان احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31285 ورقم قيد 120212    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة 9ش 

حماد من ش جامعه الدول العربيه

538 - سحر ميلد حبيب متى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 31287 

ورقم قيد 120213    محل رئيسى  عن سنتر ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 108 مول الحمد - 

6اكتوبر

539 - عبد الفتاح فهمى ابراهيم الرشيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31288 ورقم قيد 120214    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 95ش 

النباتات الشيخ زايد - 6اكتوبر

540 - بدر شعبان السيد سعد عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31289 ورقم قيد 120215    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 68ش 

القرنفلي _لشيخ زايد 6اكتوبر

541 - سما درويش محمد فهمي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

31290 ورقم قيد 120216    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 32شارع محمد 

محمود_ فيصل_الجيزة

542 - محمد عبدالعال عمر ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31304 ورقم قيد 120218    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 12 ش 

مدرسه الشروق خلف مركز شباب ارض اللواء

543 - صلح مسلم ابراهيم سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31306 ورقم قيد 120219    محل رئيسى  عن مكتب توريدات نباتات واشجار وشبكات ري مسطحات خضراء 

ومكافحة حشرات وخدمات زراعية, بجهة محافظة الجيزة 4ش ام القري المعتمدية طريق ناهيا

544 - منصور عبدالعال سليمان عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31307 ورقم قيد 120220    محل رئيسى  عن بيع العدد واللت, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 8ش مغاوي 

الجيوشي طريق البراجيل المدنيه

545 - خلف نضري سعد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31309 

ورقم قيد 120221    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة رقم6 شارع ادريس عزبه هندي 

الوحده
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546 - علي فضل معوض علي عوده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31310 ورقم قيد 120222    محل رئيسى  عن تجميع وتوزيع البان, بجهة محافظة الجيزة 106 البراجيل 

شارع سيد عطوه من شارع الصفطاوي

547 - زينب عبده حنفي عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31311 ورقم قيد 120223    محل رئيسى  عن انتاج مستلزمات الصاغه, بجهة محافظة الجيزة 1ش المحولت 

المطبعه الهرم

548 - حازم عبدالنعيم محمود احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31315 ورقم قيد 120224    محل رئيسى  عن مكتب لدارة جراج سيارات, بجهة محافظة الجيزة 446 مجمع 

نصر الدين الهرم

549 - عرفه محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31319 

ورقم قيد 120226    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات, بجهة محافظة الجيزة اول شارع العروبه من شارع التل 

وراق العرب

550 - علي شعبان محمد حنفي الصياد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31320 ورقم قيد 120227    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة الجيزة شارع الغفار كوبري اولد 

بيومي

551 - احمد مجدي صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31325 

ورقم قيد 120228    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة الكوبري الول ابو رواش

552 - هلل هاني انوار احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31335 ورقم قيد 120229    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة بهرمس

553 - نسرين محمود ابراهيم محمود البحيري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 31338 ورقم قيد 120230    محل رئيسى  عن اتيليه تاجير فساتين, بجهة محافظة الجيزة اول طريق 

برطس امام قاعه خمس نجوم

554 - خالد صالح محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31342 ورقم قيد 120231    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة الجيزة 2 ش درويش البراجيلي من ش 

ناهيا - بولق الدكرور

555 - صابر ربيعي عبدالرحيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31354 ورقم قيد 120232    محل رئيسى  عن تجاره الدواجن والبيض, بجهة محافظة الجيزة رقم 14 شارع 

النصر ارض الجمعيه

556 - اريني الفونس لويس منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31363 ورقم قيد 120233    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 1ش حنفي شعله من جسر 

الكونيسه

557 - طارق محمد سيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31365 ورقم قيد 120234    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة الجيزة ش مدرسة مرجان من ش التل 

وراق العرب

558 - شيماء طه عبد الصادق فرج مبارك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 31370 ورقم قيد 120235    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 2ش عباد الرحمن 

المريوطية
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559 - ممدوح محمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31371 ورقم قيد 120236    محل رئيسى  عن لعب اطفال, بجهة محافظة الجيزة 394 شارع الملك فيصل 

مدكور

560 - عمر جمال عبدالغني سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31373 ورقم قيد 120237    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 11ش مصطفي هوله 

العمرانيه

561 - ياسر مكين راغب بعره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31379 

ورقم قيد 120239    محل رئيسى  عن مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 7ش عبدالحميد من ش الجمعية 

الزراعية بشتيل البلد

562 - سامح ابراهيم زكي حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31380 ورقم قيد 120240    محل رئيسى  عن ورشة اثاث وحدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة زاوية ابو 

مسلم بجوار كافتريا نعمة

563 - ادهم اشرف محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31382 

ورقم قيد 120241    محل رئيسى  عن معرض بيع سجاد, بجهة محافظة الجيزة شارع ترعه السواحل بجوار 

السنتر - وراق الحضر - الجيزة

564 - ايه محمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31383 

ورقم قيد 120242    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 28 ش جمال رسمى ارض الجنينه 

طوابق فيصل - الجيزه

565 - ايات سيد فتحى حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31398 

ورقم قيد 120244    محل رئيسى  عن توريد الغذيه و المشروبات والتبغ بالجمله توريد اللت والمعدات 

الخرى بالجمله توريد المنسوجات, بجهة محافظة الجيزة 32 ش طارق بن زياد الليبينى فيصل - الجيزه

566 - عمرو فتحى عبد ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31400 ورقم قيد 120245    محل رئيسى  عن صيانه وتركيب تبريد وتكييف, بجهة محافظة الجيزة 30 ش 

عبد الفتاح عزب من ترعه زينب بولق الدكرور الجيزه

567 - حازم احمد عبد العال عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31401 ورقم قيد 120246    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة طريق  ناهيا - برك الخيام - م 

كرداسه - الجيزه

568 - سيده خليل عتابى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31407 

ورقم قيد 120248    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 20ش ابراهيم عبد الجواد - 

العمرانيه - الجيزة

569 - عدلي عطيه عطا غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31408 

ورقم قيد 120249    محل رئيسى  عن نقل وشفط المخلفات البترولية التعامل مع جهات ملزمة بالخصم, بجهة 

محافظة الجيزة 3ش ابو جميل مطار امبابه

570 - ايمان محمد نجيب احمد شعبان شفيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 31411 ورقم قيد 120250    محل رئيسى  عن محل بن ومواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة 37 الحلو 

من ش زغلول الهرم

571 - صلح موسي طه موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 31417 

ورقم قيد 120252    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 5 

السرايا مول _6 اكتوبر
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572 - ماجد احمد عبد المنعم ابو حمده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31433 ورقم قيد 120253    محل رئيسى  عن توريد جميع انواع الكاوتشوك والجوانات والبلستيك, بجهة 

محافظة الجيزة ش كورنيش النيل - وراق الحضر - الجيزة

573 - اسامه صفوت عطا ا جيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

31435 ورقم قيد 120254    محل رئيسى  عن مقاولت اعمال تخريم وتكسير وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 

ش كورنيش النيل - وراق الحضر - الجيزة

574 - اشرف عبد السميع عبد الموجود عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 31443 ورقم قيد 120255    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 1 ش مسجد السنيه - 

الكوم الخضر -الهرم- الجيزه

575 - محمد فؤاد عمار محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31444 

ورقم قيد 120256    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 29 ش عبد 

المنعم مراد من ش محمود ارض اللواء - الجيزه

576 - شعبان احمد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31454 

ورقم قيد 120257    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة شارع نادي محمد ابو خضرة اوسيم 

من ش المتربه - بشتيل

577 - كريم محمد حنفى ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31455 ورقم قيد 120258    محل رئيسى  عن بيع وتجاره زيوت السيارات, بجهة محافظة الجيزة ش امتداد 

القوميه بعد الدائرى طريق الكوم الخضر عزبة الخليفه الوراق - الجيزه

578 - ياسر بكر عبد العزيز زايد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31460 

ورقم قيد 120260    محل رئيسى  عن تصنيع ادوية ومستحضرات التجميل لدى الغير, بجهة محافظة الجيزة 

156 ش الملك فيصل رقم 38 الدور التانى بعد الرضى - الجيزه

579 - هدرا ماجد شوقى حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31466 

ورقم قيد 120261    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم رحلت داخليه, بجهة محافظة الجيزة 13 ش القللى من ش 

البحر العظم - الجيزه

580 - عبد السلم ابو العباس امبابى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 31467 ورقم قيد 120262    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك طازجه, بجهة محافظة الجيزة 44 ش 

وادى النيل مبنى المخبز اللى م عقبه العجوزه - الجيزه

581 - محمود مصطفى احمد محمود عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 31469 ورقم قيد 120263    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة 

شنبارى ش المسجد الشرقى م اوسيم - الجيزه

582 - جرجس عريان فهيم عبد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31471 ورقم قيد 120264    محل رئيسى  عن اكسسورات ومستحضرات التجميل, بجهة محافظة الجيزة 2 ش 

عبده بدوى بشتيل اوسيم -  الجيزه

583 - سعيد احمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31474 

ورقم قيد 120265    محل رئيسى  عن اكسسوار المطابخ واللومنيوم, بجهة محافظة الجيزة 19 ش المقدم جمال 

الدين عبد ا الكوم الخضر - الجيزه

584 - احمد عبده احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31477 

ورقم قيد 120266    محل رئيسى  عن ورشه حدادة, بجهة محافظة الجيزة 3 ش خاتم المرسلين - جزيره محمد- 

الوراق -الجيزه
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585 - صفاء حسين احمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31479 ورقم قيد 120267    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة شارع البنك منشاة 

القناطر - الجيزه

586 - عيد احمد عبد الناصر شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31481 ورقم قيد 120268    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع بوليس حنا امام 

حزب الوفد الدقى - الجيزه

587 - عيد محمد سعد مبروك هيبه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31489 ورقم قيد 120269    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة نزلة الشطر - الجيزه

588 - جمعه شحات احمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31493 ورقم قيد 120271    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 3 ح محمد سليمان من ش 

الطيار جاد ا بولق الدكرور - الجيزه

589 - صبرى محمد امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31498 ورقم قيد 120272    محل رئيسى  عن مجوهرات, بجهة محافظة الجيزة 30 ش سليمان اباظه - الدقى 

- الجيزه

590 - عبد الروؤف محمد عبد الناصر عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 31507 ورقم قيد 120273    محل رئيسى  عن مكتب توريد حاصلت زراعيه والتوريدات العموميه, 

بجهة محافظة الجيزة المنصوريه ش المغازيه من الطريق العمومى بجوار مسجد النص منشاة الفتاطر - الجيزه

591 - ايهاب هنري عبد الشهيد بطرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31511 ورقم قيد 120274    محل رئيسى  عن    ورشه ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 14 ش ظاظا 

بسيط البصراوي امبابه الجيزه

592 - احمد فتحى على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31519 ورقم قيد 120275    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبيه, بجهة محافظة الجيزة 45 ش العتماد 

المنيره الغربيه - امبابه - الجيزه

593 - عبد العزيز عبد العزيز عبد ا العموميه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 31522 ورقم قيد 120276    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة طناش 

عماره احمد حنفى العشش الوراق - الجيزه

594 - كريم محمد سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31524 

ورقم قيد 120277    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 10 ش على الدوينى بولق 

الدكرور - الجيزه

595 - زغلول جمعه عبد الحميد عابدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31525 ورقم قيد 120278    محل رئيسى  عن بيبع حليه خشبيه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش عمر بن الخطاب 

من ش بشتيل امبابه - الجيزه

596 - وليد جاد نجيب جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31527 

ورقم قيد 120279    محل رئيسى  عن خدمات نظافه وتدوير المخلفات, بجهة محافظة الجيزة المعتمديه 13 ش 

نسيم شاكر من ش موسى حنين - الجيزه

597 - وليد حماده كمال الدين عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31528 ورقم قيد 120280    محل رئيسى  عن خدمات النظافه والبيئه, بجهة محافظة الجيزة 35 ش احمد 

حلمى العمرانيه - الجيزه
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598 - مراد احمد حمزه احمد حمزه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31530 ورقم قيد 120281    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 167 ش المنشيه الطوابق 

فيصل - الجيزه

599 - حسام الدين احمد محمد السيد شعلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 31534 ورقم قيد 120283    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 379 الملك فيصل الريزونا 

الهرم - الجيزه

600 - احمد محمد الدسوقى الردينى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31536 ورقم قيد 120284    محل رئيسى  عن خدمات نظافه, بجهة محافظة الجيزة 85 ش الهرم ناصيه 

الليبينى  الهرم الجيزه

601 - علء سامى عبد البديع جوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31538 ورقم قيد 120285    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة ش كمال منصور 

العمرانيه - الجيزه

602 - عبد المنعم محمد غريب محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 31540 ورقم قيد 120286    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش 

مصطفى اسماعيل ش الزامل العمرانيه الغربيه الجيزه

603 - عمرو عبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 31542 ورقم قيد 120288    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة ش سعد 

زغلول ساقيه مكى - الجيزة

604 - يوسف شعبان جاد الرب عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 31543 ورقم قيد 120289    محل رئيسى  عن توريد واعمال وخدمات حفر ابار المياه وتوريدات 

عموميه, بجهة محافظة الجيزة البرهاوى بجوار مسجد الرحمن م منشاه القناطر- الجيزه

605 - منه ا احمد الموافى عبد الجواد امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 31544 ورقم قيد 120290    محل رئيسى  عن مكتب توريد كراسى مكتبيه, بجهة محافظة الجيزة ارض 

اللواء 18 ش ابراهيم الطوخى من مصطفى العسال - الجيزه

606 - سمر عبد ا صالح امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31546 

ورقم قيد 120291    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 203 ش صلح سالم - 

ساقيه مكى- الجيزه

607 - احمد حسين زكى حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31547 

ورقم قيد 120292    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة بلوك 14 مدخل 2 حجر الساس 

امبابه - الجيزه

608 - محمد سعد منصور عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31549 ورقم قيد 120293    محل رئيسى  عن ورشة صيانه واصلح الطلمبات ورشاشات الكهرباء, بجهة 

محافظة الجيزة 5 طريق مصر اسيوط منيل شيحه ابو النمرس - الجيزه

609 - احمد محمد ناجى محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31556 ورقم قيد 120294    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 

المنصوريه ش بنك القريه القديم م منس

610 - سهيله عادل مختار الطرش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31557 ورقم قيد 120295    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة 12 ش محمد عبد 

الفضيل من التعاون فيصل - الجيزه
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611 - صلح سعيد امبارز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31562 

ورقم قيد 120297    محل رئيسى  عن تجاره معادن, بجهة محافظة الجيزة 13ش الهرام - الجيزة

612 - ياسر محمد عبد ا ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31565 ورقم قيد 120298    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة ش غرب الترعه بجوار محمد سيف 

كرداسه- الجيزه

613 - مصطفى عبد الغفار نادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31566 ورقم قيد 120299    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 17ش فيصل - 

الجيزة

614 - حسن علي ادم يحيي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 31568 

ورقم قيد 120300    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الجيزة شارع ترعه السواحل بجوار 

مستشفي الرحمة _وراق الحضر

615 - مينا ابراهيم صديق بشاي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31570 ورقم قيد 120301    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 شارع مدرسة 

الوسيمي ملف السيما وراق العرب

616 - ايمن جمال المليجي ندي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31572 ورقم قيد 120303    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة 13 شارع النزهه كورنيش 

النيل وراق الحضر

617 - محمد محمد عيد الحمادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31580 ورقم قيد 120304    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه مسجد 

النصر منشاه القناطر الجيزه

618 - محمد عبد الناصر شحاته محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31582 ورقم قيد 120305    محل رئيسى  عن تنظيم مؤتمرات و معارض واستشارات تسويقيه و تدريب 

موارد بشريه, بجهة محافظة الجيزة 446 ش الهرم نصر الدين عماره 3 الهرم الجيزه

619 - ايمان عبد الحى محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

31583 ورقم قيد 120306    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع الخشاب والتوريدات العموميه, بجهة محافظة 

الجيزة 51 ش عبد الحميد فرحات مطار امبابه - الجيزه

620 - حمدى حنفى مرسى عبد الخير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31591 ورقم قيد 120307    محل رئيسى  عن اداره منشأت  وتوريد الدوات الرياضيه, بجهة محافظة الجيزة 

18 ش المعهد الزهرى - المنيب - الجيزه -الجيزه

621 - مصطفي محمود عبدالعليم احمد الطوانسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-21 

برقم ايداع 31604 ورقم قيد 120308    محل رئيسى  عن بيع عسل نحل ومنتجات ومكملت غذائيه واعشاب, 

بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 7ش خيري الصاوي

622 - عفاف عزيز عبدالوهاب عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31607 ورقم قيد 120309    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 6ش وسط البلد 

طموه

623 - معاذ محمد رشاد محمد شرابي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31609 ورقم قيد 120310    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة رقم7 شارع عمربن 

عبدالعزيز المنشيه طوابق فيصل
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624 - اسماء عبدالله عبدالعال عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31610 ورقم قيد 120311    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة شارع مسجد سبيل ا من 

عثمان محرم

625 - انجي خالد سعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 31612 

ورقم قيد 120312    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم2 شارع اليمان من المسابك من 

العروبه

626 - محمد سعيد عبدالموجود محمد طابع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31613 ورقم قيد 120313    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريدات اعمال نظافة وصيانه لند 

سكيب ومقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة ابو رواش الكوبري البحري بجوار اسواق الخليفه

627 - على محمد بيومى ابو كرامه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31617 ورقم قيد 120314    محل رئيسى  عن ورشه لصق كرتون وخدمات ما بعد الطباعه )دون الكمبيوتر 

والطباعه(, بجهة محافظة الجيزة 1شارع حسن الكويتى داير الناحيه - الكنيسه - الجيزة

628 - باسم يحي محمد عثمان شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31624 ورقم قيد 120315    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 4ش عبدا بن 

عمرو بن العاص من ش عمربن الخطاب جزيرة وراق الحضر الوراق

629 - كريمه محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31628 ورقم قيد 120316    محل رئيسى  عن بيع جميع الخردوات ولعب الطفال وادوات مكتبيه, بجهة 

محافظة الجيزة 9ش سليم اخر فيصل الهرم امام اسواق البركه

630 - السيد فهمي محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31631 ورقم قيد 120317    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة الجيزة ش العشرين خلف 

التوحيد والنور الملك فيصل

631 - سالم محمد احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 31638 

ورقم قيد 120318    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الجيزة 52 ش محمد عوض من 

ش الترابيع الطوابق فيصل

632 - محمد حسن حزين عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31649 ورقم قيد 120319    محل رئيسى  عن تاجير الملبس والكسسوار ومستلزمات جميع ملبس التمثيل, 

بجهة محافظة الجيزة 15ش سيد ابو عميره من ترسا المطبعه الهرم

633 - مروه زغلول بركات محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31651 ورقم قيد 120320    محل رئيسى  عن بقاله تمونيه, بجهة محافظة الجيزة عزبه عبدربه

634 - علي سعد فهمي سعيد الجبالي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31653 ورقم قيد 120321    محل رئيسى  عن تجاره مياه غازيه, بجهة محافظة الجيزة ام دينار طريق 

الرهاوي بجوار المدرسه العداديه

635 - باسم عبدالقادر محمد نعناعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31660 ورقم قيد 120322    محل رئيسى  عن البيع بلتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء اة عن طريق 

النترنت, بجهة محافظة الجيزة 18 شارع توفيق شمس فاطمه رشدي الهرم

636 - خليفه عبدالرازق خليفه عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31662 ورقم قيد 120323    محل رئيسى  عن   تصنيع مواد غذائيه مخبوزات وحلويات, بجهة محافظة 

الجيزة شقه ارضي رقم 8 ش مسجد الرحمه الطوابق فيصل
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637 - احمد هشام عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31663 ورقم قيد 120324    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 24 شارع 

عزالدين عمر سباتس الهرم

638 - انور هلل محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 31664 

ورقم قيد 120325    محل رئيسى  عن سوبر ماركت والبان, بجهة محافظة الجيزة 2ش عوض مدني من ش 

سليم اخر فيصل

639 - بيشوى ماهر واصف جلوعه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31665 ورقم قيد 120326    محل رئيسى  عن تجاره اجهزة كهربائية وادوات منزليه, بجهة محافظة الجيزة 

16ش رضا العمده بشتيل - امبابه - الجيزة

640 - هشام محمد عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31667 ورقم قيد 120327    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 181شارع السودان 

بالدور التاسع شقه 18 المهندسين

641 - سامح ناصر صادق منسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31671 ورقم قيد 120328    محل رئيسى  عن مركز التخاطب ورعايه ذوي الحتياجات الخاصه, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 12 شارع محمد المبابي مدينه التحرير

642 - علي عبد الظاهر ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31675 ورقم قيد 120329    محل رئيسى  عن ورشه الومنيوم وابواب شباك, بجهة محافظة الجيزة 30ش 

جمال عبدالناصر برك الخيام

643 - مروان سامي النبوي محمد رفاعي تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31683 ورقم قيد 120331    محل رئيسى  عن تشطيبات واعمال تكميلية واعمال الديكور والتصنيع لدي 

الغير, بجهة محافظة الجيزة 45 ش الشيخ محمد الغزالي الدقي

644 - مصطفي حسين مرسي عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31685 ورقم قيد 120332    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة ش الورشه من ش سليم 

اخر فيصل

645 - محمد حسين احمد عبد القطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31697 ورقم قيد 120335    محل رئيسى  عن صوب زراعية, بجهة محافظة الجيزة ش مصنع المكرونة ابو 

صير بجوار اثار سقارة البدرشين

646 - خالد حامد عبدالنبي عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 31702 

ورقم قيد 120337    محل رئيسى  عن بيع المطابخ والثاث الخشبي, بجهة محافظة الجيزة مساكن كفرطهرمس 

بلوك 30 محل رقم20

647 - عبدا رضا محمد طلعت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31705 ورقم قيد 120338    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار منزلية, بجهة محافظة الجيزة 6 ش التربيه 

والتعليم المريوطيه

648 - احمد طلعت سعيد خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 31710 

ورقم قيد 120339    محل رئيسى  عن مكتب خدمات فندقيه وتوريدات عامه ومقاولت عموميه, بجهة محافظة 

الجيزة ابو رواش الكوبرى الول ش عفيفيى كرداسه -الجيزه

649 - صلح محمد احمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31712 ورقم قيد 120340    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث, بجهة محافظة الجيزة ش سليمان ترك مبروك من 

ش كعبيش طوابق فيصل

Page 51 of 209 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

650 - عبدالرحمن كمال قرني محمد عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31718 ورقم قيد 120341    محل رئيسى  عن مكتب شحن, بجهة محافظة الجيزة ش الصلح 

الجتماعي المنوات

651 - مايكل اسرائيل يوسف تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31727 ورقم قيد 120343    محل رئيسى  عن محل بيع مصوغات كلس جولد, بجهة محافظة الجيزة 170 ش 

نادي امبابة الرياضي مدينه التحرير

652 - انتصار فوزى سعد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 31728 

ورقم قيد 120344    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الجيزة 6 ش السكه الحديد القديمه اوسيم

653 - مصطفي احمد ذكي عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31729 ورقم قيد 120345    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة رقم13 شارع السلم 

الكيت كات

654 - احمد محمد علي عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 31733 

ورقم قيد 120346    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 5ش بدوي سلطان من المنشيه فيصل

655 - احمد ابراهيم محمود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 31737 ورقم قيد 120347    محل رئيسى  عن مكتب توريد رولمان بلي, بجهة محافظة الجيزة رقم12 

شارع حفناوي الزمر طناش الوراق

656 - محمد رفعت عبد الهادى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31738 ورقم قيد 120348    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة الجيزة 85ش ترعه المريوطيه - 

الهرم - الجيزة

657 - محمد ابو بكر عبد المجيد رزق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31741 ورقم قيد 120349    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش النهضه كوبرى الملءه 

- ابو النمرس  - الجيزة

658 - وليم صادق فرنسيس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

31742 ورقم قيد 120350    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش الكنيسه منطقه سما 

بجوار كوبرى زلط الكوم الحمر م اوسيم - الجيزة

659 - فتحيه على محمد الحواشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31744 ورقم قيد 120351    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة ش حسن الجندى بجوار 

محطه قطار بشتيل اوسيم - الجيزة

660 - حسن بخيت عيسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31748 

ورقم قيد 120352    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة الجيزة 26 ش الجمعيه من ناهيا

661 - خالد حمدي عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31750 ورقم قيد 120353    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع اكياس بلستك, بجهة محافظة الجيزة شنباري 

الطريق العمومي امام مصنع الرنجه

662 - يارا ربيع حسن عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31753 ورقم قيد 120354    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 42 ش محمد قدري 

- المنيب
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663 - محمد سعد احمد نصف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31768 

ورقم قيد 120355    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1ش ابراهيم الجيزاوي

664 - محمود شوقي عبدالنبي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31771 ورقم قيد 120356    محل رئيسى  عن دار نشر وترجمة وتوزيع كتب, بجهة محافظة الجيزة 20 ش 

احمد الشاطوري

665 - جمال اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31772 ورقم قيد 120357    محل رئيسى  عن توريد عدد خراطه ومستلزمات المصانع والورش, بجهة 

محافظة الجيزة البراجيل شارع صلح حبيب

666 - محمود عبدالموجود احمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31775 ورقم قيد 120358    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 20ش محمد الطاهرارض 

اللواء

667 - محمود علوان عبد الظاهر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31777 ورقم قيد 120359    محل رئيسى  عن توريد اخشاب, بجهة محافظة الجيزة 1 ش سيف النصر ش 

الشهيد احمد حمدى ثلث طوابق فيصل

668 - ريهام السيد محمد محمد المصري تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 31778 ورقم قيد 120360    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الجيزة 45 

الشيخ محمد الغزالي الدور الداري

669 - ابراهيم عبد الفضيل واعر على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31782 ورقم قيد 120361    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 1 ش 

دياب منشية رضوان - م منشاة القناطر

670 - اسلم فوزى السيد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31784 ورقم قيد 120362    محل رئيسى  عن   مكتب اعمال زراعه وتوريد نباتات عطريه واعمال لند 

سكيب, بجهة محافظة الجيزة جزايه - اول البلد - مركز امبابه

671 - كريم عادل  فهمى زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31786 

ورقم قيد 120363    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة الجلتمه - ش 

كورنيش النيل

672 - نيفين صلح الدين محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31787 ورقم قيد 120364    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ونقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش العروبه 

المريوطيه الهرم

673 - هناء عبدالخالق محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31788 ورقم قيد 120365    محل رئيسى  عن مكتب ادارة مشروعات فندقية, بجهة محافظة الجيزة 6ش جمال 

الدين الفغاني الهرم

674 - عبدالرحمن محمد سعودي ذكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31789 ورقم قيد 120366    محل رئيسى  عن بيع موبيلت ولب توب, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع 

العشرين فيصل

675 - عبدالحميد محمد عبدا احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 31796 ورقم قيد 120367    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وتسويق عقاري, بجهة محافظة 

الجيزة 1ش الهواري من ش القدس كعبيش فيصل
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676 - احمد اسامه فرج ا مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31803 ورقم قيد 120368    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 9ش صلح 

زهار من ش المنشية الجديدة فيصل

677 - سماح صلح محمد زهار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31807 ورقم قيد 120369    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 9ش صلح 

زهار من ش المنشية الجديدة فيصل

678 - عمر محمد مغربي السيد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31808 ورقم قيد 120370    محل رئيسى  عن بيع سجاير محليه واجنبية, بجهة محافظة الجيزة 12 ش عبدا 

الطويل من ش همفرس - بولق الدكرور

679 - كرم السيد عبدالغني ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31814 ورقم قيد 120371    محل رئيسى  عن ورشه خراطه وتجاره حديد وخرده, بجهة محافظة الجيزة 

الرهاوي طريق الجبلنه

680 - وداد جمال كيلني محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31815 ورقم قيد 120372    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش ابو السعود من د\ 

لشين المريوطيه

681 - محمد امبارك محمد عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31816 ورقم قيد 120373    محل رئيسى  عن ورشة خراطه وتجاره حديد خرده, بجهة محافظة الجيزة 

الرهاوي طريق الجبلنه

682 - احمد عبدالناصر عبدالولي عبدالمالك ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-12-2022 برقم ايداع 31818 ورقم قيد 120374    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 1ش 

الربعين اللبيني الهرم

683 - محمد صلح رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31822 ورقم قيد 120375    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الجيزة 5ش محمد عبده ناصية احمد 

عرابي ارض الجمعية

684 - يحى حاتم يحى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31824 

ورقم قيد 120376    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات مع الجهات الحكوميه, بجهة محافظة الجيزة 

25 ش مسجد التوحيد مدرسة النجاح وراق الحضر الوراق

685 - جابر صبحي كمال احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31825 

ورقم قيد 120377    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة امتداد القومية العربيه خلف 

دائري الوراق

686 - محمد سلمه احمد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31827 ورقم قيد 120378    محل رئيسى  عن بيع موبيلت, بجهة محافظة الجيزة 33 شارع عياد شاكر سكة 

المدرسة

687 - عادل امام امين محمد عبدالقوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31828 ورقم قيد 120379    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات وصيانتها, بجهة محافظة الجيزة طريق 

ترعة المنصورية بجوار مدرسة جينس

688 - رمضان جمعه عبدالجيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 31834 ورقم قيد 120380    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة ام دينار 

بجوار الوقف
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689 - احمد سويفى احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31851 

ورقم قيد 120381    محل رئيسى  عن مقله و تسالى, بجهة محافظة الجيزة 27 ش حسن النحاس القصبجى 

المنيب

690 - محمد خليل علي خليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31852 

ورقم قيد 120382    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة ش ابراهيم شفيق من ش د لشين فيصل

691 - مينا عياد الياس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31853 

ورقم قيد 120383    محل رئيسى  عن مصنع موبيليا, بجهة محافظة الجيزة ش سعد زغلول بجوار كوبري 

الصفيره

692 - على سيد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31855 

ورقم قيد 120384    محل رئيسى  عن مسمط, بجهة محافظة الجيزة 6 ش اكتوبر ابو النمرس

693 - كريم احمد علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31858 

ورقم قيد 120385    محل رئيسى  عن توريد كماليات السيارات اسكرينة حماية شاشة السيارات, بجهة محافظة 

الجيزة 79ن  حدائق الهرام الهرم

694 - يوسف لبيب شحاته فلتس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31859 ورقم قيد 120386    محل رئيسى  عن مكتب توريد قماش, بجهة محافظة الجيزة 57ش الورشه 

البصراوي المنيره

695 - احمد خليفه فؤاد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31860 

ورقم قيد 120387    محل رئيسى  عن محل دواجن, بجهة محافظة الجيزة وسط البلد متفرع من ش زغلول 

زاويه ابو مسلم ابو النمرس

696 - فتحيه حسن عبد السلم رواش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31866 ورقم قيد 120388    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ملبس سياحيه, بجهة محافظة الجيزة 18 ش 

دياب شلتوت - مركز كرداسه

697 - محمود محمد عمران مغربي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31867 ورقم قيد 120389    محل رئيسى  عن محل بقالة ومنظفات, بجهة محافظة الجيزة 1شارع خضر 

القزاز مجمع المدارس بشتيل

698 - على محمد على محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31868 ورقم قيد 120390    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 37 ش السيد محمد من 

بنى محمد امبابه

699 - احمد نجيب محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31873 

ورقم قيد 120391    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 26 ش محمد سالم من 

ش المطار - امبابه

700 - مصطفى نبيل سيد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31877 

ورقم قيد 120392    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 80 ش عمر بن الخطاب من المحولت 

من المطبعه عمرانيه

701 - اسلم شرف عبدالعاطي عبد الحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31878 ورقم قيد 120393    محل رئيسى  عن مكتب توريدات نباتات الزينة, بجهة محافظة الجيزة شارع 

المدينة المنورة ترعة الشريف كفر حكيم
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702 - خالد حسن امين حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31882 

ورقم قيد 120394    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة 1ش ممدوح سلمه من ش 

الثلجه - ب الدكرور- الجيزة

703 - عبدو سلطان عبد السميع محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31883 ورقم قيد 120395    محل رئيسى  عن تعبئه زيوت, بجهة محافظة الجيزة طريق المنصوريه بجوار 

كوبرى البلح - كرداسه

704 - سيد بدوي كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31884 

ورقم قيد 120396    محل رئيسى  عن مكتب نقل, بجهة محافظة الجيزة ارض الشون شبرامنت

705 - ابراهيم قرنى عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 31889 ورقم قيد 120399    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الجيزة 48 ش 

شحاته هلل الثلثينى الجديد

706 - محمد السيد محمد  عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31893 

ورقم قيد 120400    محل رئيسى  عن  مكتب هندسي, بجهة محافظة الجيزة برطس بجوار مسجد المغفره مركز 

اوسيم

707 - عبد الفتاح محمود عبد الفتاح محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 31894 ورقم قيد 120402    محل رئيسى  عن  ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة البراجيل ش ابراهيم 

طلعت بجوار الوحده المحليه

708 - احمد سيد عابدين على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31896 

ورقم قيد 120403    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة 12سلمه الحمصانى الهرم - 

الجيزة

709 - احمد رافت على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31897 

ورقم قيد 120404    محل رئيسى  عن توريدات, بجهة محافظة الجيزة 12 ابو بكر الصديق متفرع من ش 

فيصل الوفاء والمل الهرم -الجيزة

710 - على حسنى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31898 

ورقم قيد 120405    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة 28ابو سمبل سهل حمزه - الهرم - 

الجيزة

711 - محمود رافت على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31899 

ورقم قيد 120406    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الجيزة 16ش ابو بكر الصديق - الهرم - 

الجيزة

712 - منه ا محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31900 ورقم قيد 120407    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه, بجهة محافظة الجيزة 85 ش احمد ماهر

713 - فاطمه فتحي متولي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31901 ورقم قيد 120408    محل رئيسى  عن مواد غذائية, بجهة محافظة الجيزة رقم 63 ش الصناديلي 

الجيزه

714 - عصام محمد يسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31902 ورقم قيد 120409    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الجيزة 13 شارع عباس طه
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715 - راويه هاني موسي محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31903 ورقم قيد 120410    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر, بجهة محافظة الجيزة 28 ش مراد

716 - مكايد عيد عيسى سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 31904 

ورقم قيد 120411    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 67شارع رفعت من شارع ام 

المصريين - الجيزة

717 - عايد صموئيل توديد عبد المسيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31905 ورقم قيد 120412    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 1شارع قرنى عباس - 

العمرانيه - الجيزة

718 - سامي كيرلس فهمي فانوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31906 ورقم قيد 120413    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 19 ش ابناء فؤاد من ش 

احمد فؤاد العمرانيه

719 - جرجس فؤاد شحاته قليني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31907 ورقم قيد 120414    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 3ش فتح ا المنيب

720 - محمود عاطف محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

31908 ورقم قيد 120415    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة 54ش سبيل ا من ش 

عثمان محرم الطالبيه - العمرانيه - الجيزة

721 - محمد محمد محمود خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31922 ورقم قيد 120416    محل رئيسى  عن تنظيم المؤتمرات, بجهة محافظة الجيزة 14 ش بوريس الطوابق 

- الهرم - الجيزة

722 - محمد سلطان عبد النبى ابراهيم عبيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 31927 ورقم قيد 120417    محل رئيسى  عن مكتب توريدات والمقاولت واعمال المحاجر, بجهة 

محافظة الجيزة الحسانين ش اولد عبيد مركز منشاة القناطر -الجيزه

723 - نبيلة لطفي عدلي فانوس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 31930 

ورقم قيد 120419    محل رئيسى  عن محل بيع عدد وحدايد, بجهة محافظة الجيزة 1ش احمد زويل المجزر 

اللي المنيب

724 - ريهام انسان السيد مصلحي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31931 ورقم قيد 120420    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة ش انس بن 

مالك من ش مرسي محمود ارض اللواء - العجوزة

725 - احمد رمضان مندوه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31932 ورقم قيد 120421    محل رئيسى  عن ادارة منشأت  تجارية وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 

السد م القناطر ش صفوت شعراوي

726 - ابراهيم قنديل ابو العنين جابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31936 ورقم قيد 120423    محل رئيسى  عن تاجير بوفية, بجهة محافظة الجيزة 4 ش سليمان محمد من 

مستشفي الصدر - العمرانية

727 - عماد صابر كروت شحاتة تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31937 ورقم قيد 120424    محل رئيسى  عن تجارة شنط واحذية جلدية بالتجزئة, بجهة محافظة الجيزة محل 

رقم 12 عقار رقم 11 شارع محمد حجازي
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728 - عبدا احمد محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31947 ورقم قيد 120425    محل رئيسى  عن صيانه تكييفات, بجهة محافظة الجيزة شارع سيد ابوالمعاطي 

من فتحي الموان الطوابق فيصل

729 - عربي ابراهيم عبدالتواب  ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31948 ورقم قيد 120426    محل رئيسى  عن بلي ستيشن, بجهة محافظة الجيزة 5ش خالد زين العابدين من 

عدوي سليم

730 - اشرف سعد مصطفي جبر تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 31951 

ورقم قيد 120427    محل رئيسى  عن دخول مزادات, بجهة محافظة الجيزة رقم24 الحرية من طريق بشتيل م 

غ

731 - مي علء سعد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 31952 

ورقم قيد 120428    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء 

شارع جده من الطريق البيض

732 - يحيى سعيد يونس عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31955 ورقم قيد 120429    محل رئيسى  عن صالة بلياردو, بجهة محافظة الجيزة ش الرشاح بجوار مسجد 

خالد بن الوليد المنوات - الجيزه

733 - عرفات محمد شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31957 ورقم قيد 120430    محل رئيسى  عن مخبز سياحي, بجهة محافظة الجيزة المعتمدية 1 ش وابور 

الطحين برج البداري

734 - اسلم محمد علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 31968 

ورقم قيد 120431    محل رئيسى  عن مكوجي, بجهة محافظة الجيزة 446 مجمع نصر الدين عمارة 11 شارع 

سليمان الهرم

735 - كريم طارق بدر احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 31970 

ورقم قيد 120432    محل رئيسى  عن بيع الكسسورات اللومنيوم, بجهة محافظة الجيزة 2ش المنشيه من حسن 

الطش بجوار مدرسه سعودي منشيه البكاري

736 - محمد رضا السيد بدران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 31971 

ورقم قيد 120433    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة الجيزة 2ش صلح الدين ارض اللواء

737 - طايله عبدالعزيز احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31972 ورقم قيد 120434    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الجيزة القطا بجوار المسجد 

الكبير

738 - وحيد جمال احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31973 ورقم قيد 120435    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش المحطه 

بشتيل

739 - ناجي عبدالشافي عبدا خير ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31974 ورقم قيد 120436    محل رئيسى  عن جضيرة مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة الجيزة القطا 

بجوار محطه الكهرباء

740 - ايهاب محمد علي محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31975 ورقم قيد 120437    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبيه, بجهة 

محافظة الجيزة رقم 6 امتداد رمسيس خلف مطحن الضو العمرانيه
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741 - عصام عبدا سليمان خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31979 ورقم قيد 120439    محل رئيسى  عن بيع اطارات وبطاريات السيارات, بجهة محافظة الجيزة ش 

ممدوح شعراوي الرياح

742 - مني حمدي عبدالعظيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31983 ورقم قيد 120440    محل رئيسى  عن العاب ترفيهيه, بجهة محافظة الجيزة 60ش الجمهوريه من ش 

الثلثيني ع غ

743 - فتحي عبدالفتاح عبدا عبادي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31985 ورقم قيد 120441    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 52 ش 

المتحدة لللبان

744 - يوسف نصر عبدالمجيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31989 ورقم قيد 120442    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 27ش خالد بن الوليد 

مدينه السادات القوميه العربيه وراق العرب

745 - محمد محمد معوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

31990 ورقم قيد 120443    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 5شارع ابناء 

سوهاج من شارع المدرسة

746 - احمدمحمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 31992 

ورقم قيد 120444    محل رئيسى  عن مكتب لدارة وتشغيل المطاعم والكافتريات والتوريدات العامة, بجهة 

محافظة الجيزة 3 شارع يحي محمود عمرانية

747 - خالد شاكرعبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32000 ورقم قيد 120445    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل بجوار سلم 

الدائري الصفطاوي

748 - محمد ورداني احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32010 ورقم قيد 120446    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة الزبو الواحات البحريه

749 - مجدي رفاعي عبدالجليل سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32011 ورقم قيد 120447    محل رئيسى  عن مصنع تمور, بجهة محافظة الجيزة منديشه الواحات البحريه

750 - نجلء شحات نجيب مليجي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32020 ورقم قيد 120449    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال, بجهة محافظة الجيزة رقم6 شارع ابناء النخيله 

من شارع صلح سالم

751 - كرم عبدالنبي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32024 ورقم قيد 120450    محل رئيسى  عن توزيع حصلت زراعيه, بجهة محافظة الجيزة القطا

752 - احمد حسين اسماعيل عبد الشفيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32028 ورقم قيد 120451    محل رئيسى  عن محل مجوهرات, بجهة محافظة الجيزة 13ش الهرم - الجيزة

753 - بسام السيد حسين حسن الصابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32029 ورقم قيد 120452    محل رئيسى  عن مكتب تصدير الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الجيزة 14ش 

مسجد عثمان
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754 - مني شعبان عبدربه جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32031 ورقم قيد 120453    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 6ش مبروك مبارك 

من ش كعبيش فيصل

755 - سيد ربيع محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 32039 

ورقم قيد 120454    محل رئيسى  عن مطعم اسماك, بجهة محافظة الجيزة 65 أ حدائق الهرام -الهرم

756 - ساميه سلمه حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 32042 

ورقم قيد 120455    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتصدير, بجهة محافظة الجيزة 45 ش الشيخ محمد 

الغزالي الدقي

757 - بيتر عادل  فؤاد فرج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 32050 

ورقم قيد 120456    محل رئيسى  عن تجارة الورق والكرتون, بجهة محافظة الجيزة المعتمديه ش طريق 

البيض بجوار الصرف الصحي

758 - دينا السيد حسنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 32055 

ورقم قيد 120457    محل رئيسى  عن  توريد وتوزيع ادوات مكتبيه والعاب الطفال, بجهة محافظة الجيزة 8 

ش محمد ابراهيم الحلوانى الكوم الخضر هرم - الجيزه

759 - ايه على محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 32057 ورقم 

قيد 120458    محل رئيسى  عن محل بيع خرده, بجهة محافظة الجيزة ش الجامع - مساكن كفر الجبل - 

العمرانيه

760 - اميره يحيى ربيع محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 32058 

ورقم قيد 120459    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة 30 ش التعاون - الهرم - الجيزه

761 - محمد عبد الهادى فرحات سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

32060 ورقم قيد 120460    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الجيزة ش محمد فهمى من عثمان 

محرم العمرانيه - الجيزة

762 - احمد عبدالحكم محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32064 ورقم قيد 120461    محل رئيسى  عن محل بيع البان ومنتجاتها, بجهة محافظة الجيزة 8ش ذكي مطر 

المنيره

763 - محمد السيد محمود الشحيمي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32065 ورقم قيد 120462    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة الجيزة طريق اللبيني ش ابو كوع 

بجوار  مخزن حديد البدوي ناهيا كرداسه

764 - احمد ممتاز عبدالتواب احمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32067 ورقم قيد 120463    محل رئيسى  عن ورشه لتصنيع الثاث المنزلي, بجهة محافظة الجيزة ش اللبيني 

خلف مخزن حديد محمد البدوي ناهيا

765 - نورا عبدالرحمن مبروك رحيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32069 ورقم قيد 120464    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة قريه ابو رواش 

امام كبري الشيخ

766 - خالد احمد عبدالحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32074 ورقم قيد 120465    محل رئيسى  عن توريد اسمده ومبيدات والستيراد والتصدير, بجهة محافظة 

الجيزة رقم 6 شارع مراد مكسر من شارع المنشيه ميدان الساعه طالبية فيصل
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767 - بهاء عطيه احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 32077 

ورقم قيد 120466    محل رئيسى  عن مكتب برمجيات وخدمات كمبيوتر, بجهة محافظة الجيزة 329 ن تقسيم 

الجمعيه التعاونيه - حدائق الهرام - الجيزه

768 - شنوده بخيت توفيق شند تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 32078 

ورقم قيد 120467    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 10 ش بورسعيد - الوراق

769 - مؤمن جمال سليمان عويضة تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32081 ورقم قيد 120468    محل رئيسى  عن مغسلة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 17 ش المجزر اللي - 

مدينة الحلم - منشاة القناطر

770 - محمد مكي احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 32083 

ورقم قيد 120469    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الجيزة 52 حدائق الهرام - الهرم

771 - عبير سعيد احمد حسن الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32085 ورقم قيد 120470    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الجيزة ش المجزر اللي - مدينة 

الحلم - منشاة القناطر

772 - احمد مصطفي كامل صابر السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32086 ورقم قيد 120471    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة بني مجدول بجوار 

مسجد رياض الصالحين

773 - احمد كامل احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 32094 

ورقم قيد 120473    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة الجيزة 39 شارع عدوي سليم من ترعة الزمر 

العمرانيه

774 - اشرف راشد احمد الصيرفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32095 ورقم قيد 120474    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )دون الكمبيوتر(, بجهة محافظة الجيزة ناهيا 

ش النقطه امام مركز شباب ناهيا - كرداسة

775 - محمد عبدالنعيم حمدان عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32101 ورقم قيد 120476    محل رئيسى  عن تجاره النقل الخفيف والجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 

رقم1 شارع عبدالنعيم حمدان من شارع العروبه امام مدرسه مرجان

776 - شريف محمد محمد حسن حبش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32104 ورقم قيد 120477    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الجيزة 8ش ترعه السواحل طناش 

الوراق

777 - هاني محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32106 ورقم قيد 120478    محل رئيسى  عن ورشه ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم36 شارع عمربن 

الخطاب بشتيل

778 - احمد السيد السيد كيلني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 32107 

ورقم قيد 120479    محل رئيسى  عن صوب زراعيه, بجهة محافظة الجيزة عزبة جلل خلف بنزينه ابو حسين 

ذات الكوم

779 - انور ابو بكر محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32110 ورقم قيد 120480    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الجيزة منشاه راضوان بجوار محطه المياه
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780 - سيف الدين محمد مصطفي البرتقالي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 32115 ورقم قيد 120483    محل رئيسى  عن التوريدات الكيماويه والستيراد والتصدير, بجهة محافظة 

الجيزة 369 ش السودان برج الشرطه الدور الول

781 - محمد علي محروس علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32119 ورقم قيد 120484    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 5ش زمزم من ش 

الصفطاوي

782 - احمد رمضان عبد الحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32121 ورقم قيد 120485    محل رئيسى  عن ورشة خياطة, بجهة محافظة الجيزة ش ابو زلل كرداسة

783 - يحي طه حسن ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 32131 

ورقم قيد 120486    محل رئيسى  عن ادوات صحيه وسباكه, بجهة محافظة الجيزة 79 ش ترسا العمرانيه

784 - ناصر عبدالفتاح محمود عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32132 ورقم قيد 120487    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة الجيزة القطا مطلع الثورة

785 - محمد السيد حسن محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32134 ورقم قيد 120489    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية ومعدات اضاءة, بجهة محافظة الجيزة كرداسة 

شارع السادات مركز كرداسة

786 - ايمان صلح عباس احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32144 ورقم قيد 120490    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم 8أ عماره ج شارع 

النبوي المهندسين الدور الثامن

787 - عمرو احمد شخيري محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32145 ورقم قيد 120491    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 8 ش شحات عبدالهادي

788 - رانيا محمد علي شلبي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32146 ورقم قيد 120492    محل رئيسى  عن اتيليه عرض وبيع ازياء, بجهة محافظة الجيزة 122ش محي 

الدين ابوالعز الدقي

789 - سيد محمد السيد محمد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32147 ورقم قيد 120493    محل رئيسى  عن محل احذيه وشنط, بجهة محافظة الجيزة 2ش ابوقريش من ش 

همفرس

790 - مصطفي سامح علي صادق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32167 ورقم قيد 120494    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الجيزة ش محمد بكار شبررامنت - 

ابو النمرس

791 - ايلينا صفوت صلح الدين حمدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 32196 ورقم قيد 120496    محل رئيسى  عن تصنيع ديكور اجنحه المعارض والهدايا, بجهة محافظة 

الجيزة 15ش السلم كفر الجبل العمرانيه

792 - ابراهيم محمد  حسين عليوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32197 ورقم قيد 120497    محل رئيسى  عن بيع دش وريسفارات, بجهة محافظة الجيزة 13 ش عزالدين 

عمر العمرانيه
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793 - حماده الشريف محمود عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32200 ورقم قيد 120498    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة ك 4 حدائق اكتوبر ش 

اليطالي مول قرطيه سيتي 6اكتوبر

794 - حسن ياسر محمد نبيه عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 32201 ورقم قيد 120499    محل رئيسى  عن   تجاره وتوريد اثاث مكتبى, بجهة محافظة الجيزة 20 ش 

احمد الشاطورى الدقى - الجيزه

795 - ايمن محمد عباس محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32208 ورقم قيد 120500    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الجيزة 13ش طارق اسماعيل من 

التل وراق العرب

796 - عماد حسن عبده محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32209 ورقم قيد 120501    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الجيزة كفرحكيم الطوابق الطريق 

العمومي

797 - طارق محمد عبدالفتاح الجيوشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

32210 ورقم قيد 120502    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه, بجهة محافظة 

الجيزة كفرحكيم عزبه الشيمي

798 - شروق صلح صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32216 ورقم قيد 120504    محل رئيسى  عن مقاولت عامه والتسويق العقاري, بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

مسجد التوحيد - المجزر اللي - اللبيني - عمرانيه - الجيزه

799 - ايمان طلعت شدي محمد الحديدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 32219 ورقم قيد 120505    محل رئيسى  عن مشغل اعمال يدوية, بجهة محافظة الجيزة 14ش عزالدين 

عمر سباتس الهرم

800 - محمود عبدالفتاح عبدالجواد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32220 ورقم قيد 120506    محل رئيسى  عن مكتب توريدات نباتات الزينه, بجهة محافظة الجيزة 15ش 

جمال فرعاس جزايه

801 - عاطف احمد احمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32221 

ورقم قيد 120507    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد المواد الغذائيه, بجهة محافظة الجيزة 77ش الحسين الدقي

802 - احمد مجدي حسني احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32225 

ورقم قيد 120509    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة 2ش جوهر الصقلي القوميه 

العربية

803 - اسحق جندي ابراهيم عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32233 ورقم قيد 120510    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة الجيزة 43 امتداد الثروه المعدنيه 

حدائق الهرام

804 - محمد محمد عبدا عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32235 ورقم قيد 120512    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 50ش ترعه 

الزمر بجوار خاتم المرسلين العمرانيه

805 - ثناء امبابي السيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32238 ورقم قيد 120513    محل رئيسى  عن محل ترزي وتطريز المفروشات, بجهة محافظة الجيزة 10ش 

اولد غنيم حسن محمد فيصل
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806 - فهمي سيد فهمي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32242 

ورقم قيد 120515    محل رئيسى  عن اقامه واداره وتشغيل المطاعم الثابته والمتنقله, بجهة محافظة الجيزة 5ش 

الجهاد السودان الكيت كات

807 - مجدي عبدالباقي البيومي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32243 ورقم قيد 120516    محل رئيسى  عن محل بيع حلوي, بجهة محافظة الجيزة 2شارع مصرف جلل 

الدين متفرع من شارع سليم اخر فيصل

808 - محمد نزيه حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32258 

ورقم قيد 120517    محل رئيسى  عن بصريات, بجهة محافظة الجيزة 18ش محي الدين ابوالعز الدقي

809 - محمود عادل عطاا حسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32263 ورقم قيد 120518    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفاكهة, بجهة محافظة الجيزة ابوغالب بجوار 

مدخل ابوغالب طريق المناشي الخطاطبة

810 - مسعد عبدالعال خليفه مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32264 ورقم قيد 120519    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة ابورواش 

عرب ابورواش

811 - محمد مصطفي حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32265 ورقم قيد 120520    محل رئيسى  عن توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة 7ميدان سفنكس 

المهندسين

812 - محمد نافع الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32274 ورقم 

قيد 120521    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الجيزة 16ش محمد طلعت

813 - محمدعزالجال عباس فرج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32281 

ورقم قيد 120522    محل رئيسى  عن مكتب تركيب زجاج, بجهة محافظة الجيزة 1ش ماهر محمد بكري من 

ناهيا

814 - مصطفي عبدا عبدالعال سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32283 ورقم قيد 120523    محل رئيسى  عن توريد البان, بجهة محافظة الجيزة 16ش سعد زغلول

815 - موسي محمد موسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32284 ورقم قيد 120524    محل رئيسى  عن بيع سجائر ومعسل, بجهة محافظة الجيزة 1ش عبدالمحسن 

مبروك من ش الجمعيه الزراعيه بشتيل

816 - كريم السيدعبدالعزيز فواز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32288 ورقم قيد 120525    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه وتوريدات, بجهة محافظة 

الجيزة 4ش عبدالغني عبدا المطبعه الهرم

817 - حسن عبدالرؤوف علي عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 32291 ورقم قيد 120526    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة 

4ش عبدالغني عبدا المطبعه الهرم

818 - محمد نور الدين خضري الدسوقي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32292 ورقم قيد 120527    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الجيزة ش17 منزل 4 

مدينة التحرير
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819 - محمد طارق محمد جمال الدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 32295 ورقم قيد 120528    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة 3ش ابراهيم 

محمدعثمان حاليا ش سليمان المهندسين

820 - مدحت السودان منصور هلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32296 ورقم قيد 120529    محل رئيسى  عن ورشة بامبو, بجهة محافظة الجيزة 1شارع محمد السيد من 

شارع نور الدين خلف شركه الغاز وراق العرب - الجيزة

821 - محمدعزت صابر امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32298 ورقم قيد 120530    محل رئيسى  عن تركيب زجاج والومنيوم, بجهة محافظة الجيزة 9ش النزهه من 

ش ابوبكرالصديق من الصفا المروه طوابق

822 - جمال قضب الدسوقي قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32302 ورقم قيد 120531    محل رئيسى  عن كوافير رجالي, بجهة محافظة الجيزة شارع عمروبن العاص 

المطبعه فيصل

823 - فرحات احمد فرحات عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32303 ورقم قيد 120532    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة ش جمال 

عبدالناصرمن ش الحصواية

824 - مهجه وهيب مسعد صليب تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32304 ورقم قيد 120533    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة رقم67 شارع 31 

مدينه التحرير

825 - رائد حسين عبدالله قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32309 ورقم قيد 120535    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الجيزة 3حوض قناصة ش صبري 

ابوصليب من ش المجزر اللي اللبيني الهرم

826 - جيهان سيد حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32310 

ورقم قيد 120536    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة رقم1 شارع الثلجه من شارع ترعه 

عبدالعال فيصل

827 - اسامه فاروق محمد حمدى عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 32318 ورقم قيد 120538    محل رئيسى  عن كافيه ليالى الحلميه, بجهة محافظة الجيزة 3 ش صبرى 

سالم متفرع من كعبيش طوابق فيصل - الجيزه

828 - حسن ابوزكري عبدالفتاح شعبان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32319 ورقم قيد 120539    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الجيزة رقم2 ناصيه شارع هاني خيزة 

مدينه المل

829 - مريم مكرم لحظى يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32321 

ورقم قيد 120540    محل رئيسى  عن محل فراشه, بجهة محافظة الجيزة 15 ش انوار شحاته التعاون الهرم - 

الجيزه

830 - محمد جمال ليثي عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32323 ورقم قيد 120541    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المزارع واللند سكيب, بجهة محافظة الجيزة 

رقم12ش محمد كمال ترسا المحولت الطالبية

831 - خالد محمود سيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32326 ورقم قيد 120542    محل رئيسى  عن تجاره وتعبيه مواد غذائيه, بجهة محافظة الجيزة ش مسجد 

ابوسعد متفرع من ش مجمع المدارس بشتيل
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832 - هشام موسي صادق حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32333 ورقم قيد 120545    محل رئيسى  عن انتاج المشغولت اليدوية وتصميم الديكورات المنزلية, بجهة 

محافظة الجيزة محل رقم 5 مول الحمد 6 اكتوبر

833 - احمد محمد احمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32335 ورقم قيد 120546    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 95 ش علي لطفي 6 

اكتوبر

834 - احمد ابو الفتوح حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32340 ورقم قيد 120547    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات وديكور, بجهة محافظة الجيزة 5 ش الحمد 

المريوطية فيصل

835 - ابراهيم عباس ابراهيم الجفلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32341 ورقم قيد 120548    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 5ش 

عبدالعزيز عامر- الوراق

836 - امجد عبد النبي عبد ربه حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32343 ورقم قيد 120549    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة القطا بجوار محول 

الكهرباء

837 - محمود رضا ابو السعود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32346 ورقم قيد 120550    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية, بجهة محافظة الجيزة عمارة 78 خالد 

بن الوليد الوفاء والمل فيصل الهرم

838 - محمد عبد الحفيظ محمود ابرهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32348 ورقم قيد 120551    محل رئيسى  عن محل عطارة وعلفة, بجهة محافظة الجيزة ش عبد السلم عبيد 

الوفاء والمل والهرم

839 - عصام جمعه رزق الدميري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32351 ورقم قيد 120552    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة ش طارق شبيطة من عثمان محرم 

العمرانيه

840 - سماح ابراهيم امين موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32353 ورقم قيد 120553    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الجيزة اتريس 1-ش طارق بن زياد من 

جسر النيل

841 - صالح ابراهيم صالح عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32354 ورقم قيد 120554    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الجيزة 38ش عبد العزيز عبد الغفار 

البراجيل - مركز اوسيم - الجيزة

842 - حسام ابراهيم امين موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32355 ورقم قيد 120555    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الجيزة اتريس 1-ش طارق بن زياد 

من جسر النيل

843 - مرقس رافت عزيز غالي تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32356 

ورقم قيد 120556    محل رئيسى  عن محل موبيلت, بجهة محافظة الجيزة 2ش حسين مهران بشتيل

844 - احمد عبدالفتاح مبروك محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 32364 ورقم قيد 120557    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة الجيزة البراجيل 86 ش احمد 

عرابي
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845 - اشرف ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 32375 

ورقم قيد 120560    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير, بجهة محافظة الجيزة 18ش الهدى من ش العمده - 

مريوطيه - الهرم

846 - رجب رشاد عبد السلم حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

32376 ورقم قيد 120561    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الجيزة شارع المحطه ابو النمرس 

- الجيزة

847 - احمد طه رمضان طه سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32386 ورقم قيد 120564    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة جزايه طريق 

جبل جزايه بجوار مسجد الحنان المنان مركز منشأة القناطر

848 - احمد عبدالحميد عبدالسلم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 32394 ورقم قيد 120567    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الجيزة 8ش محمد علي 

رشدي التعاون الهرم

849 - محمد احمد سعيد علي محمد قيامه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 32399 ورقم قيد 120569    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات الخرده ودخول المزدات, بجهة 

محافظة الجيزة 17ش بن الوليد ارض اللواء

850 - احمد محمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32402 

ورقم قيد 120570    محل رئيسى  عن تصدير وتجاره وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة رقم8 شارع 

محمد زكي نزله السمان الهرم

851 - عمرو فكري محمد قطر الحنفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32405 ورقم قيد 120572    محل رئيسى  عن دعايه واعلن بدون انترنت, بجهة محافظة الجيزة 63 ش 

سوريا الدور الثالث المهندسين

852 - محمد عثمان محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32406 ورقم قيد 120573    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة الجيزة 3ش داير الناحيه الكنيسه 

عمرانيه

853 - وليد علي عبدالعال عامر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32407 

ورقم قيد 120574    محل رئيسى  عن ترزي, بجهة محافظة الجيزة 10شارع الكابلت من شارع معهد البحاث 

وراق الحضر-الوراق

854 - احمد محمد صديق علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32421 

ورقم قيد 120575    محل رئيسى  عن مقهي عمومي, بجهة محافظة الجيزة 6ش القاضي ابوسيف سليمان جوهر 

الدقي

855 - ايمن ابراهيم شوقي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32422 ورقم قيد 120576    محل رئيسى  عن ادارة وتشغيل المقاهي والكافتريات, بجهة محافظة الجيزة 56ش 

المريوطيه فيصل امام ش الشيشيني

856 - حازم فهمي ابو الغيط قلدس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32426 ورقم قيد 120577    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الجيزة 12حاره يونس ناصيه 

محمد حافظ امتداد الوحده

857 - شوقي محمود علي القناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32431 ورقم قيد 120578    محل رئيسى  عن حمام سباحه, بجهة محافظة الجيزة ش مدخل سيدي سليمان
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858 - مصطفي سمير محمد محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 32435 ورقم قيد 120579    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري وسمسار عقاري, بجهة محافظة 

الجيزة 7ميدان عمان الدقي

859 - حسام الدين عبدالغني انور عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 32436 ورقم قيد 120580    محل رئيسى  عن غسيل سجاد الي, بجهة محافظة الجيزة 31 ش صبري 

ابوقمر اللبيني

860 - سعد طلعت سعد عبدالعزيز الغيطاني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 32439 ورقم قيد 120581    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة الجيزة المنصوريه الصليبه 

مزعه مدحت فراغلي

861 - شادي خليل عاشور حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32442 ورقم قيد 120582    محل رئيسى  عن بيع اجهزه محمول واجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 

رقم2 شارع عبدالهادي طلبه من ترعه عبدالعال

862 - عزب عليمي محمد عرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32443 ورقم قيد 120583    محل رئيسى  عن خضار وفاكهه, بجهة محافظة الجيزة 257ل ش خير زمان 

هضبه الهرام الهرم

863 - كمال محمد سعداوي سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32444 

ورقم قيد 120584    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه ومشروبات غازيه, بجهة محافظة الجيزة وراق العرب 

ش اولد وهيب بجوار فيل مرجان

864 - انطانيويس راشد سعدان حبيب تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32446 ورقم قيد 120585    محل رئيسى  عن بيع اكسسورات محمول, بجهة محافظة الجيزة 2شارع التحرير 

محل رقم 2 الدقي

865 - محمدرمضان احمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32449 ورقم قيد 120586    محل رئيسى  عن صيانه مولدات الكهربائية, بجهة محافظة الجيزة 21ش محمود 

عبدالتواب امام مدرسه الورمان المريوطيه

866 - بدر جمعه علي عبدالقوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32451 ورقم قيد 120587    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة 7شارع المدرسه 

البتدائيه

867 - مني احمد علي قاسم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32458 

ورقم قيد 120588    محل رئيسى  عن مكتب بوفيهات ومنشاه سياحيه, بجهة محافظة الجيزة 17ش عبدالحميد 

المصري المام الغزلي

868 - محمد عيد جمعة سلطان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32459 

ورقم قيد 120589    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيراميك والدوات الصحية, بجهة محافظة الجيزة ش 

محمود القط من ش العروبة العمرانية

869 - ماهر زاهي عزيز عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32461 

ورقم قيد 120590    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة ارض اللواء ش ابراهيم 

عبده تقاطع باريز ابراهيم

870 - حكيم جميل حكيم فهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32463 

ورقم قيد 120591    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة الجيزة ش التحرير متفرع من ش المدرسه 

المنيب
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871 - عصام سعيد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32469 

ورقم قيد 120594    محل رئيسى  عن تجاره المجوهرات, بجهة محافظة الجيزة 10ش اليمان من ش التعمير 

الثلثيني العمرانيه

872 - عدلي زكريا عدلي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32470 

ورقم قيد 120595    محل رئيسى  عن محل كماليات سيارات, بجهة محافظة الجيزة 14 ش ترعة السواحل -

كورنيش النيل

873 - صلتو عبد الله احمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32471 ورقم قيد 120596    محل رئيسى  عن    مكتب مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة 21 

ش التحاد جسر الكونيسه الجيزه

874 - محمد انور حنفي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32472 

ورقم قيد 120597    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الجيزة 13ش الشيخه نصره كفر الجبل بجوار 

شحاته الموان

875 - ناصر كساب عبدا ناصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32473 ورقم قيد 120598    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الجيزة رقم5شارع مغاوري ابو 

عوف بشتيل

876 - وليم نسيم ابراهيم مرجان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32475 ورقم قيد 120599    محل رئيسى  عن تجاره البلستيك, بجهة محافظة الجيزة ش كمال بطرس بجوار 

الدائري ارض اللواء

877 - رضا ربيع عزوز عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32478 ورقم قيد 120601    محل رئيسى  عن توريدات الومتيال ومستلزماتها, بجهة محافظة الجيزة 9ش 

العسقلني سابقا السماح حاليا القصبجي المنيب

878 - احمد محمود محمد احمد الطيار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32479 ورقم قيد 120602    محل رئيسى  عن فراشه واضواء, بجهة محافظة الجيزة 3ش عبدالمحسن مبروك 

بشتيل

879 - جرجس راضي جندي خله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32482 ورقم قيد 120603    محل رئيسى  عن معرض ادوات كهربائية, بجهة محافظة الجيزة ش سعد زغلول 

وراق الحضر

880 - محمود عبد الحميد عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32483 ورقم قيد 120604    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الجيزة 85 ش احمد ماهر 

الجيزه

881 - مينا موسي كامل فهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32484 

ورقم قيد 120605    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الكمبيوتر والنترنت والدش وكاميرات االمراقبة, بجهة 

محافظة الجيزة 145 ش المنشية الطوابق

882 - ياسر علي حسن علي داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32485 ورقم قيد 120606    محل رئيسى  عن   مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 63 ش الصناديلي الجيزه

883 - هديه حامد عبد الحليم عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32491 ورقم قيد 120607    محل رئيسى  عن   بيع حدايد وبويات وادوات كهربائيه, بجهة محافظة الجيزة 1 

ش برج الطاهر من ش ممدوح وهبه اللبيني الهرم
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884 - محمد شكري فوزي حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32494 ورقم قيد 120608    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة الجيزة 23ترعه السواحل وراق 

العرب

885 - علي عمر عبد الكريم عبد العظيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32497 ورقم قيد 120610    محل رئيسى  عن  مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الجيزة 22 

ش سقاره السياحي المريطيه شبرامنت

886 - اميره عبد المحسن الجالس احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32498 ورقم قيد 120611    محل رئيسى  عن توظيف وتوريد دليفري, بجهة محافظة الجيزة 43 ش عثمان 

محرم الطالبيه العمرانيه

887 - حسين محمد زكريا الجابري تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32499 ورقم قيد 120612    محل رئيسى  عن مقاولت وديكور, بجهة محافظة الجيزة 7ع -ش مهران من -ش 

سعد بن ابي وقاص الهرم

888 - محمد رشدي عبده العساس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32500 ورقم قيد 120613    محل رئيسى  عن   تصدير, بجهة محافظة الجيزة 35 ش الصناديلي الجيزه

889 - احمد سيد جلل السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32501 ورقم قيد 120614    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الجيزة 4ش بشندي من ش التحاد 

زنين

890 - محمد سيد احمد سالم احمد داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32508 ورقم قيد 120615    محل رئيسى  عن  تسويق عقاري وتوريدات, بجهة محافظة الجيزة الخصاص 

الصف الجيزه

891 - محمود احمد عبدالواحد بلل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32510 ورقم قيد 120616    محل رئيسى  عن ورشة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الجيزة ش جمال 

عبدالناصر -كرداسة

892 - نبيله انور حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32514 

ورقم قيد 120617    محل رئيسى  عن تجارخ ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 1ش الشاذلي المطبعه الهرم

893 - محمد علي السيد موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 32515 

ورقم قيد 120618    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه بالجمله, بجهة محافظة الجيزة 72 ش محمد سعد 

حوض الحرمين

894 - مجدى عبد النور عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32517 ورقم قيد 120619    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 2 ش الحصرى الربعين 

من ش العشرين فيصل

895 - مصطفي جمعه سعيد محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 32519 ورقم قيد 120620    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الدوات الكهربائيه والتوريدات العموميه, 

بجهة محافظة الجيزة كفر حجازي بجوار موقف كفر حجازي

896 - محمد مصطفى دردير احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

32520 ورقم قيد 120621    محل رئيسى  عن تجارة الزجاج, بجهة محافظة الجيزة 168 ش البحر العظم 

خلف معهد الرمد التذكارى - الجيزه
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897 - محمود رضا عبدالعال يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32532 ورقم قيد 120623    محل رئيسى  عن مكتب توريدات زراعيه, بجهة محافظة الجيزة كفرحكيم

898 - علي سيدعبدالمطلب سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32533 ورقم قيد 120624    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت وصيانتها, بجهة محافظة الجيزة 

برج المتولي من ش المدينه لمنوره ترعه عبدالعال 22 فيصل

899 - احمد فتحي السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 32537 

ورقم قيد 120625    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده وكل انواع المجمدات, بجهة محافظة الجيزة غيضان 

الزيديه

900 - ابراهيم احمد عبد الجواد منسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32538 ورقم قيد 120626    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الجيزة 2ش محمود حسن 

اسماعيل المساكن فيصل

901 - احمد محمود جاد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 32547 

ورقم قيد 120627    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش الصفا والمروة مدينه 

الرحمن الطوابق فيصل

902 - طه عادل طه عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32557 ورقم قيد 120629    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الجيزة 4ش عبود علي الحدود

903 - محسن محمد عبدالكريم عبد الباسط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 32559 ورقم قيد 120630    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة الجيزة 1ش محمود السيد 

ناصيه ش ترسا عمرانيه

904 - عطيه صلح عطيه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32560 ورقم قيد 120631    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة الجيزة 1ش الترعه البحريه امتداد 

جمال عبدالناصرالمعتمديه

905 - خالد الشامي مصطفي عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32564 ورقم قيد 120632    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة الجيزة 34ش جده الدقي

906 - يحي ربيع عبدالتواب جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32567 ورقم قيد 120633    محل رئيسى  عن مكتبة, بجهة محافظة الجيزة ش العمده من ش محمود صادق - 

صفط اللبن

907 - محمد احمد احمد احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32579 ورقم قيد 120634    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ونقل بضائع, بجهة محافظة الجيزة 20ش 

عبدالكريم حسن- البراجيل

908 - وفاء عبدالحميد رضوان علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32581 ورقم قيد 120635    محل رئيسى  عن توريدات اثاث مكتبي ومستلزمات كهربا, بجهة محافظة الجيزة 

4ش عبدالرحمن صبحي -محمدابراهيم-الجامع-المنيرة

909 - احمد قطب هنداوي قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32586 ورقم قيد 120636    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة الجيزة 21شارع علي شيحه -

الكوم الخضر -الهرم
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910 - نبيل فرج شنوده ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 32595 

ورقم قيد 120638    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومستلزمات طبية, بجهة محافظة الجيزة 287ل-حدائق 

الهرام -الهرم

911 - عبادي حسن احمد العبادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32596 ورقم قيد 120639    محل رئيسى  عن ورشه الومنيوم, بجهة محافظة الجيزة رقم11 شارع ابو بكر 

الصديق من شارع المام الغزالي المنيره الغربيه

912 - محمد حسين سيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 32598 

ورقم قيد 120640    محل رئيسى  عن ورشه ميكانكيه, بجهة محافظة الجيزة قريه منديشه الواحات البحريه

913 - ايمان حسن امام محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 32602 

ورقم قيد 120641    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الجيزة رقم6 شارع احمد ماهر من ميدان 

الجيزه جراند مول

914 - محمود احمد كمال الدين علي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 32603 ورقم قيد 120642    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع مطابخ وشبابيك الوميتال وتوريد قطاعات 

اللوميتال بكافة انواعه, بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار 14 ش محمد جمعه ش ترعة عبدالعال 1 ش التحرير-

فيصل

915 - امجد ادولف صموئيل حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

32605 ورقم قيد 120643    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات جديدة, بجهة محافظة الجيزة 160 ش 

كورنيش النيل وراق الحضر الوراق
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فروع الفراد

1 - عبد الحليم السيد عبد الحليم سليمان  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   29482 ورقم قيد   5684  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح الستيراد العمومى والتصدير والتوكيلت التجاريه العموميه وتسويق اسماك الزينه 

ومستلزماتها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/القطعة 12 نموذج A 5 بالمنطقة A 5 ابو رواش

2 - هدي فاروق محمد محمود  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   29445 ورقم قيد   89269  محل فرعى  

عن اضافة نشاط /بقالة وتعديل نشاط الرئيسي ليصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 

بالعنوان/8 ش محمد حافظ منشأة البكاري الهرم

3 - منى حسنى عبد العظيم حسن  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   29468 ورقم قيد   119598  محل 

فرعى  عن كوافير رجالى  بجهة محافظة القاهرة 168 ش شبرا

4 - منى حسنى عبد العظيم حسن  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   29468 ورقم قيد   119598  محل 

فرعى  عن كوافير رجالى  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / 115 ش مصدق

5 - علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   29621 ورقم قيد   81467  محل 

فرعى  عن توريد ملبس جاهزة دون الزى العسكري  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 1 قطعة 

200 مجاورة 2 الحي الول 6 اكتوبر

6 - محمد عباس حلمي عفيفي  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   29565 ورقم قيد   107329  محل فرعى  

عن قاعه افراح  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش اللبيني طريق كرداسة

7 - شفيق عبد الملك شفيق ياسيليوس  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29842 ورقم قيد   10924  محل 

فرعى  عن محل مجوهرات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم )B29 +B30 ( بالمركز التجارى 

الترفيهي )فاميلي مول( الكائن بالقطعة رقم 5 6 اكتوبر

8 - عبير فرج منصور جمعان  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29690 ورقم قيد   60244  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 22ش محمود عامر من ش ناصر الثوره 

الهرم

9 - طلعت محمد سيف بخيت  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29835 ورقم قيد   74642  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/336 أ حدائق الهرام البوابة الولي

10 - طاهر محمد عبد المنعم محمد  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29783 ورقم قيد   117011  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / بيع دقيق حر  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / 11 ش 

المحولت عزبة نوفل الجديده المشابك فيصل

11 - عيد صموئيل حنا جرجس  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29728 ورقم قيد   119706  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة المنيا مركز مغاغة جزيرة شارونة بملك نجاح سعد وهيب

12 - عيد صموئيل حنا جرجس  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29728 ورقم قيد   119706  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة تم افتتاح فرع جديد عن نشاط ) صيدليه ( وبعنوان ) 42  ش بخيت الفحام حوض 

الرمل بشتيل اوسيم - امبابه - الجيزه (

13 - سيد تمام محمود عبدا  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29731 ورقم قيد   119707  محل فرعى  

عن تجارة اقمشة ومفروشات  بجهة محافظة القاهرة عقار 1 ش محمد موسي من ش المامين ع خير ا محل

14 - سيد تمام محمود عبدا  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29731 ورقم قيد   119707  محل فرعى  

عن تجارة اقمشة ومفروشات  بجهة محافظة الجيزة ش العروبه - المريوطيه -

15 - رضا محمد السيد محمد  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29772 ورقم قيد   119721  محل فرعى  

عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال  بجهة محافظة المنوفية الكوادى بملك احمد فرج عبد النصف اسماعيل

16 - رضا محمد السيد محمد  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   29772 ورقم قيد   119721  محل فرعى  

عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال  بجهة محافظة الجيزة 1شارع اولد برسوم من شارع كعبيش فيصل - الجيزة

17 - محمد سيد عفيفى يوسف  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   30001 ورقم قيد   78718  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/مركز تجميل سيدات ورجال وتعليم تصفيف الشعر  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/المحل 

رقم 4/7 دور اول قطعة 54 مركز تجارى أ/أ العمرانية الثانية الحي 11 _6اكتوبر
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18 - محمود ابو السعود محمود درويش  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   30193 ورقم قيد   113348  

محل فرعى  عن مطعم  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/منفذ 15 منطقة الكروكيه نادي الصيد الدقي

19 - السيد ابو بكر السيد العباسي  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   30064 ورقم قيد   119824  محل 

فرعى  عن مصنع للمواد الغذائية و التصدير عدا تصدير المواد المشعة و المنتجات ذات الطبيعة الشعاعية  بجهة 

محافظة الجيزة ناحية خارج زمام بني سلمه قبلي الطريق القليمي و شرق الطريق الصحراوي الكيلو 71 مدق مدق 

فرح

20 - السيد ابو بكر السيد العباسي  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   30064 ورقم قيد   119824  محل 

فرعى  عن مصنع للمواد الغذائية و التصدير عدا تصدير المواد المشعة و المنتجات ذات الطبيعة الشعاعية  بجهة 

محافظة الشرقية المنشية الجديدة امام موقف فاقوس الجديد ملك ياسر عوض عطيه اللفى

21 - شربات شريف سنوسي مبروك  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   30280 ورقم قيد   38521  محل 

فرعى  عن حذف كلمه متعهد من النشاط الصلي   واضافه نشاط معرض سجاد ومفروشات  بجهة محافظة الجيزة 

الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 16 ش مصطفي كامل من ش احمد عرابي البراجيل م اوسيم

22 - احمد عبد ا محمد سيد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   30370 ورقم قيد   87197  محل فرعى  

عن مطعم وكافيه  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 3 ش ابن الوليد الدقي

23 - اسلم جمال مصطفى الشاذلى  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   30488 ورقم قيد   119974  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط تركيب محطات الطاقه الشمسيه  بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة - اليافطة - مركز 

السادات - بملك / عبد العظيم محمد السيد شاهين

24 - اسلم جمال مصطفى الشاذلى  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   30488 ورقم قيد   119974  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط تركيب محطات الطاقه الشمسيه  بجهة محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بناحيه الجيزه -منشاه 

القناطر -كفر ابو الحديد نشاطه/تركيب محطات الطاقه الشمسيه

25 - محمود رمضان على محمد المالح  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   30542 ورقم قيد   119986  

محل فرعى  عن توريدات عموميه  بجهة محافظة القاهرة 258 ش شبرا

26 - محمود رمضان على محمد المالح  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   30542 ورقم قيد   119986  

محل فرعى  عن توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة إضافة الفرع الكائن بالعنوان/ 114ش التحرير- الدور 

الخامس

27 - محمد رجب عبدالله حسين  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   30684 ورقم قيد   120024  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(  بجهة محافظة 

الجيزة شارع عبدالعزيز الشافعى- اللبينى- فيصل- ملك/ حماده احمد مبروك

28 - محمد رجب عبدالله حسين  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   30684 ورقم قيد   120024  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات عموميه  )وذلك دون توريد العمالة والحاسب اللي والطباعة والنترنت(  بجهة محافظة 

القليوبية 15ش رأفت الجندى - الخصوص الخانكه القليوبيه - ملك/ محمد احمد مصطفى يوسف

29 - محمد عرفات احمد سيد احمد  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   30877 ورقم قيد   13838  محل 

فرعى  عن مخبز بلدي نصف الي  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / طريق زويل 

البحاره والمنوات

30 - اشرف محمد جابر احمد  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   30868 ورقم قيد   42768  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/تصنيع الواح بانل  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / ش الرشاح ابو 

رواش - م0 كرداسة

31 - فرج عيد فرج بشير  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   30959 ورقم قيد   68998  محل فرعى  عن 

اضافه نشاط// تصنيع التروسيكل وموتوسيكل لدى الغير على النشاط الصلى  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع 

بالعنوان ش السادات امتداد نزله المنصوريه الهرم

32 - كريم علء الدين رجب حسين  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   30970 ورقم قيد   108894  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط اجهزة كهربائية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش الملك فيصل المريوطية 

الهرم

33 - عبدالمنعم عصام عبدالمنعم حسنين  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   31215 ورقم قيد   68397  محل 

فرعى  عن مكتبه دون الحبار  بجهة محافظة الجيزة ش جسر النيل بجوار المدرسه الثانويه وردان منشأة القناطر
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34 - خلف على قاياتى على  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   31221 ورقم قيد   120194  محل فرعى  

عن صيدلية عامة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح محل بناحية رقم 35 ش ترسا الكوم الخضر الهرم

35 - خلف على قاياتى على  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   31221 ورقم قيد   120194  محل فرعى  

عن صيدلية عامة  بجهة محافظة بنى سويف صفط الشرقية مركز الواسطى ملك عنايات محمود سيد

36 - عبده كمال شنوده مرقس  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   31251 ورقم قيد   120203  محل فرعى  

عن مكتب ادارى للنشاط الصلي  بجهة محافظة الجيزة شارع المقدس فخرى -الهرم -ملك /وليده عبده

37 - عبده كمال شنوده مرقس  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   31251 ورقم قيد   120203  محل فرعى  

عن مكتب ادارى للنشاط الصلي  بجهة محافظة سوهاج بجوار نقطه شرطه بالكشح بمركز دار السلم بملك / عفاف 

يوسف جيد

38 - احمد عيد سلمه دسوقى  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   31369 ورقم قيد   88246  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ ورشة خياطه  بجهة محافظة الجيزة ش المسجد القبلى سقيل - م اوسيم

39 - منال محمود ابراهيم محمود  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   31333 ورقم قيد   98855  محل فرعى  

عن اضافة نشاط استوديو تصوير على النشاط الصلي  بجهة محافظة الجيزة شارع ابو غزاله شارع الحريه اوسيم

40 - عبدالنبى عبدالبصير على درويش  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   31301 ورقم قيد   120217  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بجهة محافظة اسيوط المعابدة الغربية بملك دياب مصطفى احمد 

عبدالرحمن

41 - عبدالنبى عبدالبصير على درويش  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   31301 ورقم قيد   120217  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة  بجهة محافظة الجيزة اشارع الربيع - عماره دار الحمد - حدائق 

الهرام - الهرم - بملك / عبدالرحيم عبدالبصير على درويش

42 - محمد عاطف هاشم محمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   31415 ورقم قيد   120251  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  

وليتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

وتوريدات اخشاب )فيما عدا توريد العماله (  بجهة محافظة سوهاج شارع الجمهورية بندر طما ملك فردوس محمد عبد 

اللطيف

43 - محمد عاطف هاشم محمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   31415 ورقم قيد   120251  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت نقل بالسيارات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  

وليتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

وتوريدات اخشاب )فيما عدا توريد العماله (  بجهة محافظة الجيزة شارع ابراهيم نافع -جمال عبدالناصر -بولق 

الدكرور -ملك/ على السيد صبره محمد

44 - هاني محمد صلح زكي  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   31579 ورقم قيد   2729  محل فرعى  عن 

اضاف نشاط خدمات سياحيه و بتروليه  بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم 73 المنطقه السياحيه السادس من اكتوبر

45 - بهاء الدين بركات احمد الروبي  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   31487 ورقم قيد   60484  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / تجارة الخامات الولية للصناعات الغذائية  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / 6 ش المحور المركزي - مركز 6 اكتوبر التجاري - 6 اكتوبر

46 - سعيد محمد سعد محمد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   31464 ورقم قيد   76329  محل فرعى  عن 

تعديل ليصبح مزرعة مواشي حلب و تسمين  بجهة محافظة الجيزة ش عبده الفولي المنوات

47 - حسين محمد حسين حافظ  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   31725 ورقم قيد   117927  محل فرعى  

عن اضافة نشاط/ مكتب استيراد و تصدير و توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط الزراعي 

العياط

48 - زغلول جمعه عبد الحميد عابدين  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   31678 ورقم قيد   120278  محل 

فرعى  عن بيبع حليه خشبيه  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/4 ش عمر بن الخطاب من ش بشتيل

49 - دينا سعيد على حسن  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   31839 ورقم قيد   64735  محل فرعى  عن 

اصبح / بيع سلع وادوات منزلية ومكتبة .  بجهة محافظة الجيزة 4ش عبد الفتاح ابو الحسن العمرانيه
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50 - احمد محمد محمد عبدا  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   31844 ورقم قيد   66439  محل فرعى  

عن بقاله وتوريد مواد غذائيه  بجهة محافظة الجيزة محل 1g الدور الرضي مول العامر قطعه 8 الحي التاسع مج1 

الشيخ زايد

51 - رامي فوزي حسن امام  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   31793 ورقم قيد   113329  محل فرعى  

عن معرض أجهزة كهربائية ومنزلية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش محمد يوسف من ش د لشين 

برج المستقبل فيصل

52 - محمد عبد الحق عبد العال عبد الرحمن  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   31994 ورقم قيد   57924  

محل فرعى  عن اضافة/ تصنيع الصابون و المنظفات و مستحضرات التنظيف على النشاط الصلي  بجهة محافظة 

الجيزة ش المعتمديه من ش جمال عبدالناصر كرداسه

53 - سلم محمد عبد الخالق محمد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   31920 ورقم قيد   110974  محل 

فرعى  عن ادارة منفذ بيع وجبات سريعة ومشروبات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/5 وصلة دهشور مول 

سيتي ووك الممشي السياحي  مدينة الشيخ زايد

54 - عرفه على جمعه عقاب  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32161 ورقم قيد   19457  محل فرعى  

عن اصبح /بيع ملبس جاهزة ) دون الزى العسكرى (  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي 

/ 27 ش عبد الحميد عيسي السياحي الدور الثاني كرداسة الجيزة

55 - محمد حسانين محمد حسانين السمين  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32130 ورقم قيد   21326  

محل فرعى  عن اضافة نشاط / مزرعة  بجهة محافظة الجيزة الموافقةعلي افتتاح فرع بالعنوان التالي / مزرعه ب 

الكيلو 52 غرب طريق مصر الصحراوي 173 ب 186 أ 187 أ

56 - هاني محمد توفيق علي  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32123 ورقم قيد   98036  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / ورشة تنجيد افرنجي وتنجيد انتريهات  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / شارع حمد ياسين فيصل الجيزة

57 - حازم ناصح محمد السيد  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32118 ورقم قيد   98731  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / 2 ش جمال محمد المنيب الجيزة

58 - محمد مصطفي محفوظ البدوي  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32193 ورقم قيد   120099  محل 

فرعى  عن توريد البان  بجهة محافظة الجيزة ش حسن القطش من ش المنشية فيصل

59 - احمد عبدالحكم محمد عبدالرحمن  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32138 ورقم قيد   120461  محل 

فرعى  عن محل بيع البان ومنتجاتها  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / 47 ش البوهي 

محل رقم 11 عمارة الوقاف امبابة الجيزة

60 - احمد عبدالحكم محمد عبدالرحمن  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32142 ورقم قيد   120461  محل 

فرعى  عن محل بيع البان ومنتجاتها  بجهة محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / سقيل كورنيش 

النيل امام محطة الكهرباء اوسيم الجيزة

61 - وليد محمد طاهر الفيومي  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32190 ورقم قيد   120495  محل فرعى  

عن تجاره موبيليات  بجهة محافظة الجيزة صفط اللبن شارع المنشيه عقار رقم 2 تقاطع نايل سليمان اتجاه ميدان 

الساعه - الجيزه

62 - وليد محمد طاهر الفيومي  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   32190 ورقم قيد   120495  محل فرعى  

عن تجاره موبيليات  بجهة محافظة دمياط العنانيه -الطريق الجديد -ارض المعارض -ملك/ محمود محمود ميره

63 - صفوت صبحي مختار محمد  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   32231 ورقم قيد   87914  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط مكتب توريدات ومقاولت عمومية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/كوبري برفيكو 

طريق المنصورية منشأة القناطر

64 - مراد منير نصيف للعدسات الطيبه  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   32330 ورقم قيد   120543  

محل فرعى  عن بيع و تجهيز النظارات بيع و تجهيز النظارات  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 مربع 1154 

النزهه مساكن شيراتون -- الدور الرضى--

65 - مراد منير نصيف للعدسات الطيبه  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   32330 ورقم قيد   120543  

محل فرعى  عن بيع و تجهيز النظارات بيع و تجهيز النظارات  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان /ميدان 

G.V.B جهينه مول العرب رقم
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66 - بيتر فتحى لطفى ابراهيم  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   32496 ورقم قيد   39965  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة الجيزة 16 شارع شريف من ش العروبة م المل امبابة

67 - محمد مصطفي محمود ابوطالب  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   32441 ورقم قيد   67322  محل 

فرعى  عن مكتبه )دون الحبار والطباعه(  بجهة محافظة الجيزة محل 109 الدور الول مبني الخدمات مشروع بيتا 

جرينز ق 158 حدائق اكتوبر مينة 6 اكتوبر

68 - محمود عبد العاطي عبد ا عبد البر  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   32490 ورقم قيد   81010  

محل فرعى  عن بيع ادوات ملبس واجهزة رياضية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 3 مشروع 

بزنس بوينت الحي 12 الشيخ زايد 6 اكتوبر

69 - محمد مجدي محمد يوسف  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   32505 ورقم قيد   112108  محل فرعى  

عن ورشة تصنيع ملبس  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان التالي / ش سعد زغلول - كرداسة

70 - خالد رفقى محمد حسن  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   32512 ورقم قيد   120537  محل فرعى  

عن اصبح مصنع ملبس  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/10 ش السكة الحديد المنيب

71 - وليد عبدالغنى فرحات المتولى  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   32404 ورقم قيد   120571  محل 

فرعى  عن تجارة وتجميع وسائل النقل الخفيف)توكتوك   موتوسيكل  تروسيكل(  بجهة محافظة كفر الشيخ تعدل الى - 

نمره 6 اول طريق كفر الشيخ الحامول بملك - احمد عبدالجواد عبدالغنى فرحات

72 - وليد عبدالغنى فرحات المتولى  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   32404 ورقم قيد   120571  محل 

فرعى  عن تجارة وتجميع وسائل النقل الخفيف)توكتوك   موتوسيكل  تروسيكل(  بجهة محافظة الجيزة برج الصفا 

شارع الحريه متفرع من شارع المنشيه - فيصل بملك - عبدالجواد عبدالغنى فرحات المتولى

73 - عبدا ناجي سرور توفيق  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   32594 ورقم قيد   115601  محل فرعى  

عن تجاره مراتب واثاث  بجهة محافظة الجيزة 81ح حدائق الهرام الهرم
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قيود الشركات

1 - محمد مجاهد و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

29410 ورقم قيد  119577    مركز عام  عن الصيانه و التجاره في مجال التبريد و التكييف للمنشأت سواء 

حكوميه او قطاع خاص و الفراد  بجهة محافظة الجيزة ش عبد الهادي حسنين العمرانيه الشرقيه

2 - شريف محمد محمود حسين و شريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    29489 ورقم قيد  119603    مركز عام  عن اعمال رصف الطرق و المقاولت  بجهة 

G417 - محافظة الجيزة الشيخ زايد الحي 12 مجاوره 1الشركه الوطنيه الكورت يارد وحده رقم

3 - وليد صلح محمد علي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

29508 ورقم قيد  119612    مركز عام  عن اداره  ملعب رياضيه وانشطه ترفيهيه  بجهة محافظة الجيزة 

2ش محمد عزام من العشرين فيصل

4 - سعيد حمدان حلمي رمضان وشركاه شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    29656 ورقم قيد  119670    مركز عام  عن    التوريدات والستثمار العقاري  بجهة محافظة 

الجيزة مدخل الكيلو 26 الريفيرا مركز كرداسه

5 - محمد عطيه عطيه الكوراني و شريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    29725 ورقم قيد  119703    مركز عام  عن المقاولت و التوريدات  بجهة محافظة الجيزة 

40شارع المصطفى من شارع جمال عبد الناصر بولق الدكرور

6 - محمد سمير و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

29727 ورقم قيد  119705    مركز عام  عن ادارة منشأت رياضيه و ترفيهيه و مقاولت عموميه و 

توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة 12 ش سيد معوض االبيني فيصل

7 - محمد ابراهيم عبدالحافظ عبدالرحيم وشركاه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    29824 ورقم قيد  119733    مركز عام  عن تجارة القمشة و المفروشات والدوات المنزلية 

والملبس الجاهزة والستيراد والتصدير  بجهة محافظة الجيزة 53 ش المراغي  - العجوزة

8 - اسامه احمد محمد الحديدي وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    29848 ورقم قيد  119747    مركز عام  عن   مقاولت وتوريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة 

رقم 2 ش جامعه الدول العربيه المهندسين

9 - احمد انور ابراهيم خالد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

30003 ورقم قيد  119802    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه وصناعه المنتجات 

الخشبيه  بجهة محافظة الجيزة عماره 10 اخر ش الملك فيصل الهرم

10 - احمد محمد عبد الحميد وشركاه شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

30076 ورقم قيد  119832    مركز عام  عن توريد وتوزيع الدويه  بجهة محافظة الجيزة ش اسماعيل 

الفيومي من ش العمده خلف مدرسه الشيماء صفط اللبن الجيزه

11 - عمرو عباس متولي و شركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

30194 ورقم قيد  119864    مركز عام  عن التوريدات العموميه. تقديم خدمات الكاترينج. تقديم خدمات 

النظافه و مكافحة الفات للمباني و المنشأت و كذلك جمع المخلفات. تصنيع و صيانة المعدات )المطابخ, غرف 

التبريد الكرفانات,...(. صيانة معدات الحفر و المضخات البتروليه. تقديم خدمات النقل و النقل المبرد. الخدمات 

المتعلقه باعمال الكشف عن التسريب و الفحص للمواسير.  بجهة محافظة الجيزة شقه بالدور العاشر بالعقار رقم 

7 مكرر شارع رفعت عوض الهرم

12 - وائل اسماعيل حسن سبته وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    30245 ورقم قيد  119889    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العامة والبناء  بجهة 

محافظة الجيزة 129ص _حدائق الهرام البوابة الثالثه _الهرم

13 - وليد حسين حافظ وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

30246 ورقم قيد  119890    مركز عام  عن مستودع توزيع انابيب بوتاجاز  بجهة محافظة الجيزة قرية ابو 

غالب بجوار منزل المرحوم حسين حافظ رمضان منشأة القناطر
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14 - محمود فريد محمود محمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    30266 ورقم قيد  119897    مركز عام  عن مركز طبى  بجهة محافظة الجيزة 16ش 6اكتوبر 

العشرين - فيصل - الجيزة

15 - حسين سيد حسين عوض ا وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    30303 ورقم قيد  119911    مركز عام  عن تجاره الجمله للمياه المعدنيه والغازيه  بجهة محافظة 

الجيزة بلوك 26 مدخل 1 ارض عزيز عزت امبابه جيزه

16 - اشرف عبدالفتاح طه عيسي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    30316 ورقم قيد  119917    مركز عام  عن توريدات زراعية واعمال اللند سكيب وتوريدات 

عمومية )دون الكمبيوتر(  بجهة محافظة الجيزة المنصورية - كوبري بارفيكو - طريق الوزان -منشاة القناطر

17 - اسامه عبد العظيم وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

30468 ورقم قيد  119965    مركز عام  عن تشغيل وتشكيل المعادن والمقاولت  بجهة محافظة الجيزة 

قطعه رقم 2 قطاع الصناعات الحرفيه منطقه 124 فدان ابورواش الصناعيه م كرداسه الجيزه

18 - محمد حسن سيد حسنين وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    30526 ورقم قيد  119981    مركز عام  عن توريدات نباتات زراعية  بجهة محافظة الجيزة مكتب 

في شقة رقم5 بلدورالثالث بلعقار رقم41 شارع 31الشاهد البراجيل

19 - محمد عاطف جعفر محمود و شريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    30601 ورقم قيد  119998    محل رئيسى  عن العمل في مجال مقاولت كهروميكانيكيه و عموميه 

" للجهات الملزمه بالخصم و الضافه.  بجهة محافظة الجيزة دور ارضي بشارع مصطفى عبده من شارع محمد 

عمران العروبه الوراق

20 - باسم سمير بشته و شريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

30782 ورقم قيد  120051    مركز عام  عن تعبئه وتجهيز المواد الغذائيه وتجهيز وجبات والعصائر 

وتوريدها والتصدير  بجهة محافظة الجيزة 11 ح خليفه عبد الحميد من نصر نصار امبابه الجيزه

21 - شركة عبدا احمد السندي و شريكه محمود ابراهيم صالح شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    30813 ورقم قيد  120062    مركز عام  عن تسويق و استثمار و تطوير 

عقاري و مقاولت عموميه و توريدات  بجهة محافظة الجيزة 42ش المنشيه الطوابق فيصل

22 - محمد سيد احمد محمد الصواف وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    30823 ورقم قيد  120064    مركز عام  عن توريدات عموميه واثاث مكتب  بجهة محافظة 

الجيزة 13 ش عبد الحميد لطفي الدقي

23 - محمد محمود فهيم و شريكه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

30886 ورقم قيد  120085    مركز عام  عن توريد الخرسانه الجاهزه و بطاريات المضخات و ايجار 

المعدات  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم4 الدور الثاني علوي عمارة رقم 80ش احمد ماهر

24 - نورهان نصر سيد مرسي و شريكها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    30890 ورقم قيد  120087    مركز عام  عن اعمال المباني-التشطيبات-معدات الحفر و الردم-توريد 

و صيانة قطع غيار السيارات-اجهزه منزليه و كهربائيه-توريد بلستيك-توريد القمشه و الجلود-الرخام-الثاث 

الخشبي-توريد الورق و الكرتون-ادوات السباكه و اللومنيوم-توريد مستلزمات الفنادق-توريد اجهزه العلميه و 

المعمليه و مستلزمات المعادن-توريد الجهزه الفنيه و العلميه.  بجهة محافظة الجيزة 8 حاره فتحي متفرع من 

ش الصناديلي الجيزه

25 - هشام فؤاد باسيلي نوار و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    30941 ورقم قيد  120103    مركز عام  عن الستشارات الماليه )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه و كذا الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال 

و الستحواذ و كذا الستثمارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها فب الماده 27 من قانون سوق راس المال و لئحة التنفيذيه. مركز لعداد و تنمية و تدريب 

المواد البشريه  بجهة محافظة الجيزة 337ش الملك فيصل حسن محمد الهرم
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26 - اشرف كمال امين نصير وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    31031 ورقم قيد  120131    مركز عام  عن كما ورد بعقد الشركة المسجل تحت رقم 1110 

لسنة2022 محكمة الجيزة البتدائية وعقد تعديل الشركة المسجل تحت رقم 1177 لسنة 2022  بجهة محافظة 

الجيزة 6ش مصطفي الشريعي مكتب رقم 1 العجوزه

27 - احمد عبد المجيد دباب عبدربه وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    31043 ورقم قيد  120138    مركز عام  عن تعبئة وتوزيع المواد الغذائية  بجهة محافظة 

الجيزة شارع مكة امتداد شارع ابراهيم عبيد عزبة العسيلي برك الخيام

28 - عمرو عبدالرحمن احمد سليمان وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    31107 ورقم قيد  120156    مركز عام  عن مصنع مكرونه  بجهة محافظة الجيزة ارض 

العيسوي اول بشتيل البلد شارع العدوي

29 - عبد ا زين العابدين محمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    31390 ورقم قيد  120243    مركز عام  عن توريدات عموميه و شحن و تخليص جمركي  بجهة 

محافظة الجيزة 11 ب - عمارات الشركه الوطنيه - اخر فيصل - الجيزه

30 - دنيا كمال محمد سلمه و شريكتها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    31405 ورقم قيد  120247    مركز عام  عن مكتب توريدات عموميه- توريد قطع غيار سيارات 

ونقل عماله ونقل البضائع وتوريد العدد والدوات الميكانيكيه وادوات النقل الثقيل وتأجير السيارات لحساب الغير 

وادوات الورش والدوات الكهربائيه وتوريد اجهزه التكييف وقطع غيلر التكييف واكسسوارات المحمول ومواد 

البناء وخامات المعادن وكيماويات البناء والورق بكافه انواعها والدوات الصحيه والسباكه وتوريد المستلزمات 

الطبيه ومستحضرات التجميل ومستلزمات المستشفيات والدوات المنزليه ومستلزمات الفنادق والثاث المكتبى 

ولعب الطفال والملبس الجاهزه والمواد الغذائيه 0  بجهة محافظة الجيزة 32 ش طارق بن زياد - فيصل - 

الجيزه

31 - شركة خالد ادم و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

31459 ورقم قيد  120259    محل رئيسى  عن المقاولت و التوريدات  بجهة محافظة الجيزة 40ش 

المصطفى من ش جمال عبدالناصر مدينة النجوم بولق الدكرور

32 - احمد نادر فوزي و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

31532 ورقم قيد  120282    مركز عام  عن مقاولت و توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة 5 ش 

محمد ابو العطا الطوابق فيصل

33 - شركة ابراهيم خالد عبد العزيز عبد العاطي و شريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    31541 ورقم قيد  120287    مركز عام  عن توريد و صيانة و تركيب اثاث 

مكتبي و توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة طريق كفر حجازي الرهاوي منشأة القناطر

34 - علء سليمان محمد احمد وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    31679 ورقم قيد  120330    مركز عام  عن 1- تصنيع الخشاب بكافة انواعها                                                                                                                           

2-تجارة الخشاب                                                                                                                                          

3- توريدات عامة                                                                                                                                          

4- استيراد وتصدير وتوكيلت تجارية  بجهة محافظة الجيزة 90 أ شارع 4 أ هضبة الهرم

35 - مدحت حسين عبدالغني و شركاؤه شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

31688 ورقم قيد  120334    مركز عام  عن اطعمه و مشروبات  بجهة محافظة الجيزة مول فاديه 4ش 

الميره فاديه نزلة السمان الهرم

36 - محمد محب احمد وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

31700 ورقم قيد  120336    مركز عام  عن توريدات مواد غذائيه  بجهة محافظة الجيزة ش مركز شباب 

منيل شيحة - منيل شيحة - ابو النمرس

37 - نجلء حسن علي حسن وشريكتها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    31886 ورقم قيد  120397    مركز عام  عن   بقاله ومشروبات  بجهة محافظة الجيزة بني مجدول 

مركز كرداسه الجيزه
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38 - محمود طلعت عثمان و شركاؤه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    31887 ورقم قيد  120398    مركز عام  عن مشغل ملبس جاهزه و تصدير الملبس الجاهزه  

بجهة محافظة الجيزة عمارة سيد خطاب -الدور الول بعد الرضي- منشأة البكاري- الهرم

39 - حمزة محمد بدر محمد عبداله وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    31976 ورقم قيد  120438    مركز عام  عن اقامة تدريبات للفروسية وحفلت الفروسية 0 

زراعة النباتات التي تستخدم اعلف 0 تربية الموشي 0 تربية الحيوانات البرية والليفة واسماك الزينة 0 تربية 

الخيول العربية الصلية 0 زراعية النباتات الطبية والعطرية  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 807 بتجمع 

امتداد الجولف العمراني بمشروع بلم هيلز - قسم اول 6 اكتوبر

40 - صفوان ماجد عبد الرسول سالم وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    32089 ورقم قيد  120472    مركز عام  عن الخدمات الفندقيه واعمال النظافه المتكامله 

والتوريدات العموميه  بجهة محافظة الجيزة ش البريد ابو رواش مركز كرداسه جيزه

41 - بولس منصف غالي وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    32097 ورقم قيد  120475    مركز عام  عن تجارة الورق وخامات تصنيع الكرتون وعلب الكرتون 

بجميع انواعه ومستلزمات الطباعه وقص وتحويل الورق وتصنيع وطباعة الكرتون بجميع انواعه فيما عدا / 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت / بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 8 الدور الثالث عماره 6 نموذج u بلوك 25022 منطقة 

العمرانيه الولي 6 اكتوبر الجيزه

42 - عماد تامر عبيد قلته وشركاه شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

32133 ورقم قيد  120488    مركز عام  عن بيع احذية  بجهة محافظة الجيزة 1 شارع 37 من شارع 

العتماد المنيرة الغربية امبابه الجيزه

43 - عبد المجيد السيد عبد المجيد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    32211 ورقم قيد  120503    مركز عام  عن   توريدات فاكهه  بجهة محافظة الجيزة بني 

مجدول مركز كرداسه الجيزه

44 - حفني محمد حفني ربيعي وشريكته شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    32223 ورقم قيد  120508    مركز عام  عن هو القيام بأعمال المقاولت العامة والتوريدات 

العمومية والتسويق العقاري والتشيد والبناء والتطوير العقاري والستيراد والتصدير ) دون الكمبيوتر (  بجهة 

محافظة الجيزة 6 ش الفريق محمد علي فهمي المريوطيه الجيزه

45 - احمد عبد الوهاب عبد المقصود ناصف وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    32240 ورقم قيد  120514    مركز عام  عن معايرة الجهزة الطبية والمعملية 

والقياس والنتاج وصيانة الجهزة الطبية والمعملية وتوريدات أجهزة الطبية المعملية  بجهة محافظة الجيزة 46 

ش ترسا الهرم الجيزة

46 - محمد ادهم عبدالمجيد فرج و شريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    32307 ورقم قيد  120534    مركز عام  عن مقاولت و توريدات عموميه  بجهة محافظة الجيزة 

119و البوابه الثانيه القديمه الدور الول هضبة الهرام الجيزه

47 - عمرو محمد سلمه وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

32367 ورقم قيد  120558    مركز عام  عن اعاده تدوير وخلط وتعبئه الزيوت المعدنية ونقل وتجميع 

الزيوت البتروليه المستعملة  بجهة محافظة الجيزة القطعه رقم 201/4 المنطقه الصناعية الثالثة _6 اكتوبر

48 - محمود احمد مصطفي يوسف وشركاه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    32373 ورقم قيد  120559    مركز عام  عن بيع عطور مركبة  بجهة محافظة الجيزة 1 ش عبد 

العزيز عبد الشافي من ش النصر ارض الجمعية امبابة الجيزه

49 - السيد كمال السيد وشريكه شركة  رأس مالها 19,600.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

32379 ورقم قيد  120563    مركز عام  عن مخبز سياحي  بجهة محافظة الجيزة شارع مسجد الرخمن 

متفرع من شارع محمد مبروك بجوار الدائري_بشتيل البلد _اوسيم _جيزة
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50 - مرزوق محمد احمد و شركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

32477 ورقم قيد  120600    مركز عام  عن المقاولت العموميه  بجهة محافظة الجيزة 16ش احمد هريدي 

من ش العشرين مكور فيصل الجيزه
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فروع الشركات

1 - ليوجد   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    29965 ورقم قيد   119794   فرعى  عن معمل تحاليل 

طبيه  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 64 شارع صفيه زغلول-الدور الول علوى-شقه رقم 20 محطه 

الرمل-قسم

2 - معامل مراد مصطفى ابراهيم مراد وشركاه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    29965 ورقم قيد   

119794   فرعى  عن معمل تحاليل طبيه  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 64 شارع صفيه زغلول-الدور 

الول علوى-شقه رقم 20 محطه الرمل-قسم

3 - معامل مراد مصطفى ابراهيم مراد وشركاه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    29965 ورقم قيد   

119794   فرعى  عن معمل تحاليل طبيه  بجهة محافظة الجيزة مجمع عيادات الندى ويحمل رقم 303 بالدور 

الثالث- الشيخ زايد

4 - ليوجد   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    29965 ورقم قيد   119794   فرعى  عن معمل تحاليل 

طبيه  بجهة محافظة الجيزة مجمع عيادات الندى ويحمل رقم 303 بالدور الثالث- الشيخ زايد

5 - زهير محمد منتصر وشركاه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    30422 ورقم قيد   107657   

فرعى  عن تم اضافة معمل التحاليل الطبيه  بجهة محافظة الجيزة 40 شارع مستشفي ام المصريين العمرانية

6 - ابوبكر طه سعيد عبدالباقي وشريكه   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    30809 ورقم قيد   21807   

فرعى  عن اصبح / تحضير وبيع الغذيه والمشروبات والطعمه بكافه انواعها وتوريدها وتوزيعها لشركات 

القطاع الخاص والحكومي وانشاء واداره القاعات باختلف مستوياتها وفئاتها وتسويق وبيع انتاجها للكافه 

والتوريدات العموميه والتصدير  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/الدور الرضي والعلوى بنزيمة شيل 

اوت ناصية وزارة الزراعة الدقي

7 - اسامة محمد حسن محمد زهران وشريكته   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    31138 ورقم قيد   

55308   فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح /اداره وانشاء معامل التحاليل الطبيه والمراكز الطبيه المتخصصه فقط  

بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتاح فرع بالعنوان / 271 ش فيصل برج الشرطه التعاون الهرم

8 - اسامة محمد حسن محمد زهران وشريكته   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    31074 ورقم قيد   

55308   فرعى  عن حذف نشاط الستيراد واضافه نشاط / اداره وترخيص وتجهيز معامل التحاليل الطبيه 

وانشاء واداره مراكز الشعه  بجهة محافظة الجيزة 1 شارع ابراهيم الشامي العمرانية

9 - محمد مرسي عبدالجواد مرسي ناصف و شركاه   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    31419 ورقم 

قيد   89627   فرعى  عن بنسيون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/11 شارع منير ابراهيم متفرع من 

شارع زغلول الهرم

10 - سابق امام لبيب وشركاه   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    31981 ورقم قيد   15283   فرعى  

عن اضافة نشاط مناظير الجهاز الهضمي ليصبح اصبح مركز طبى للتشخيص للشعة والتحاليل الطبية ومناظير 

الجهاز الهضمي  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/119 ش التحرير الدقي

11 - نجلء حسن علي حسن وشريكتها   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    32044 ورقم قيد   

120397   فرعى  عن   بقاله ومشروبات  بجهة محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان ش المتحف 

الزراعي قسم الدقي

12 - محمد عبدالله عبدا محمد وشريكه   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    32468 ورقم قيد   

118232   فرعى  عن توريد وتجاره قطع غيار تليفونات المحمول والكسسورات  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان/40 ش العشرين فيصل
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 محو - شطب

1 - محمد السيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7522 قيد فى 15-01-2008 برقم ايداع  436 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

2 - فرغلي سليم احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11371 قيد فى 24-04-2008 برقم ايداع  

4772 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

3 - محمود موسى سنوسى مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   11693 قيد فى 07-05-2008 برقم ايداع  

5168 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

4 - ياسر علي حسن علي بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   12952 قيد فى 09-06-2008 برقم ايداع  6628 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

5 - سامح صفى الدين عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14396 قيد فى 24-07-2008 برقم ايداع  

8364 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

6 - ايمان محمد عيد عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم   25719 قيد فى 05-05-2013 برقم ايداع  4415 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

7 - محمد احمد محمود محمد عتابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28777 قيد فى 20-07-2016 برقم ايداع  

7796 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

8 - محمد احمد محمود محمد عتابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28777 قيد فى 14-01-2015 برقم ايداع  

399 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

9 - محمد احمد محمود محمد عتابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28777 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

24307 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

10 - محمود عبد ا محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   61745 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع  

10909 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

11 - ابراهيم قطب محمود محمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   66889 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع  

5703 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

12 - صلح الدين محمد هاشم محمد الجندي  تاجر فرد سبق قيده برقم   76771 قيد فى 09-07-2019 برقم 

ايداع  9827 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

13 - ابراهيم عبد الوهاب حامد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   78176 قيد فى 04-09-2019 برقم ايداع  

12501 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

14 - احمد عبد المقصود عبد المقصود عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82488 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع  20335 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

15 - سعد ابو العل سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86010 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع  8660 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

16 - محمد عادل عبد الغفار حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   102588 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

20113 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

17 - احمد الطيب عبد اللطيف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   105889 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

25919 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

18 - اشرف محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   106918 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  1571 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

19 - أيمن جمعه علي عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   109145 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  6160 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

20 - احمد رمضان اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   116032 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع  

20872 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحوالقيد

21 - سوسن مبارك عبد الرسول محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119605 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  

838 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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22 - سماح السيد متولى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12190 قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع  5733 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

23 - طارق عبد ا عزمي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44078 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع  

8979 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

24 - صدام محمد مبروك حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   60632 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  8786 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

25 - محمداحمد عبدالعزيز ذكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77465 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  

11128 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

26 - اشرف مبروك علي شبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   78789 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع  13703 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

27 - حنان فؤاد عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80396 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع  

16827 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

28 - صابرين تهامي عبد الكريم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84783 قيد فى 14-06-2020 برقم 

ايداع  6288 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

29 - عبد الفتاح حسام الدين عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   87232 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

11084 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

30 - محمد خيشة نصر حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90125 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  16759 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

31 - محسن ميرهم متياس شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   99981 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

15881 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

32 - زينب يحيى سيد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   101440 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  18119 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

33 - مصطفى امين عمر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   105568 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

25290 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

34 - مصطفى امين عمر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   105568 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

25290 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

35 - كريم محمد هاشم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   113203 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  14657 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

36 - ايمان مختار فتحي ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   114666 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  

17890 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

37 - سامح محمد حسين ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   116099 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  

24899 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

38 - عبد الفتاح الشافعى محمود القصاص  تاجر فرد سبق قيده برقم   117322 قيد فى 04-10-2022 برقم 

ايداع  23891 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

39 - على فوزي على على صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   118596 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع  

26891 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

40 - سيد نجيب يوسف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9382 قيد فى 04-03-2008 برقم ايداع  2524 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - شادى زكريا مسعود عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   25271 قيد فى 15-04-2013 برقم ايداع  3780 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

42 - مصطفى عبد الفتاح محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29481 قيد فى 17-12-2013 برقم ايداع  

9958 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

43 - احمد الدسوقي السيد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   38727 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع  

28290 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر للغاء الفرع
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44 - احمد سيد بخيت ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40880 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع  4111 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

45 - سيد شعبان ابو شوشه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   46383 قيد فى 22-12-2015 برقم ايداع  

13389 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

46 - طارق دسوقى محمد حماده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   46549 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع  

13654 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

47 - مجدى عبد العزيز عفيفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47621 قيد فى 08-02-2016 برقم ايداع  

1450 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

48 - احمد محمد متولي ابو شعيشع  تاجر فرد سبق قيده برقم   66045 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع  

3875 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك النجارة

49 - فتحي عبدالغفار موسي نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   72514 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع  

1158 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

50 - محمد احمد عبدالعال سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   75781 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع  

7787 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

51 - احمد محمد عبدالعال سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   76571 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع  

9423 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

52 - سمير عبده السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78084 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  12327 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

53 - محمد سعيد محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   81013 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  18002 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

54 - عبدالمنعم زينهم عبدالمنعم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86505 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع  

9627 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

55 - محمود محمد كامل عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   90756 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع  

17894 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

56 - هدي محمد السعيد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   91754 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  495 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

57 - سامح نور الدين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91786 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  555 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

58 - محمد عادل مصيلحي عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   101489 قيد فى 03-10-2021 برقم 

ايداع  18194 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

59 - محمد احمد عامر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102232 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

19489 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

60 - سامية جنيدى طلعت جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   102630 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  

20190 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

61 - احمد ناصر خميس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   108836 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  

5464 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

62 - دعاء فاروق علي محمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   110178 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  

8265 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

63 - دميانه ممدوح فايز اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   113812 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

16003 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

64 - احمد محمد عبدالمجيد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   114913 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع  

18406 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

65 - عبد الناصر صابر عبد الوالى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   119492 قيد فى 29-11-2022 برقم 

ايداع  29213 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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66 - احمد ربيع على  تاجر فرد سبق قيده برقم   46 قيد فى 09-05-2007 برقم ايداع  46 وفى تاريخ  

06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

67 - اسماعيل محمد اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   10625 قيد فى 07-04-2008 برقم ايداع  

3945 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

68 - ياسر هارون عبد الفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   12461 قيد فى 26-05-2008 برقم ايداع  

6053 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

69 - معتز احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27504 قيد فى 12-08-2013 برقم ايداع  6657 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

70 - فايزة صبره السيد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28858 قيد فى 25-11-2013 برقم ايداع  9031 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

71 - محمد فتحي عبد اللطيف امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   29890 قيد فى 01-01-2014 برقم ايداع  39 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

72 - احمد يوسف احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   37884 قيد فى 17-12-2014 برقم ايداع  12769 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

73 - محمود نهاد محمد حكمت  تاجر فرد سبق قيده برقم   38966 قيد فى 04-02-2015 برقم ايداع  1162 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

74 - ساهر محمود قرني سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   48775 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع  13794 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

75 - السيد ريان نصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48915 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع  3502 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

76 - حسين ابراهيم مصطفي محمود شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   63196 قيد فى 03-12-2017 برقم 

ايداع  13546 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

77 - جيهان عبد الغفار علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80658 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  

17352 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

78 - اسلم يحيي محمود عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80935 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  

17855 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

79 - مصطفى فاضل خليل جويلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84179 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع  

4879 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاراة

80 - مصطفى فاضل خليل جويلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84179 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع  

14222 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

81 - علي السيد محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   89266 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع  14996 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

82 - تامر شعبان احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   90551 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  17577 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

83 - همت همام امام تمام  تاجر فرد سبق قيده برقم   91522 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  23 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

84 - رشا نبيل مصري حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91871 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  726 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

85 - احمد علي احمد علي عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93417 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  

3573 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

86 - هشام محمود رضوان توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   98861 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  

13761 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

87 - طارق حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   102741 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

20380 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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88 - هاجر عيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105120 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  24622 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

89 - احمد ناصر مصطفي خيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   105540 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

25239 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

90 - علء رفعت ذكي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110989 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  9955 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

91 - ابتسام رضوان زكريا رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   114730 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع  

18020 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

92 - هند احمد عبد المحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5430 قيد فى 06-11-2007 برقم ايداع  5773 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

93 - شريف لتوزيع السمنت  تاجر فرد سبق قيده برقم   10521 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع  3821 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

94 - محمد انور حب الدين بكير  تاجر فرد سبق قيده برقم   13419 قيد فى 23-06-2008 برقم ايداع  7194 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

95 - محمود جابر حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23190 قيد فى 23-01-2013 برقم ايداع  862 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

96 - شعبان جلل احمد ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم   29590 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع  

10135 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

97 - وهدان عبد الباسط حلمي توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   30970 قيد فى 18-02-2014 برقم ايداع  

1686 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

98 - نجاه عاطف نصيف بظو  تاجر فرد سبق قيده برقم   61563 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع  11698 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

99 - رمضان يحي مرسي محمد حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   63289 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع  

13709 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

100 - هانى كامل رزق جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   66673 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع  5171 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

101 - محمود سيد محمود ياقوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   72167 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع  416 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

102 - مازن محمد رجب عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم   75571 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  

7346 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

103 - احمد مصطفى عبد الشهيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76141 قيد فى 12-06-2019 برقم ايداع  

8522 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

104 - احمد عبدالحافظ عبدالفتاح عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   80854 قيد فى 04-12-2019 برقم 

ايداع  17715 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

105 - جمال احمد الداهش احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88103 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  

12731 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

106 - نجوى جاد عبد المجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91850 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  

677 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

107 - يوسف علي يوسف ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94136 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  

5117 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

108 - حسان محمد السعيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   99919 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

15757 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

109 - عبد القادر عادل عبد القادر الحسيني  تاجر فرد سبق قيده برقم   102042 قيد فى 25-07-2022 برقم 

ايداع  17113 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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110 - احمد رمضان عبد العظيم موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   105004 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

24418 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

111 - احمد خليفة السيد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   110060 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  8040 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

112 - طارق قرني حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   111633 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع  

11253 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

113 - العبيدى لعمال التكيف المركزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3223 قيد فى 16-08-2007 برقم ايداع  

3368 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

114 - غريب سيد عبد الواحد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9917 قيد فى 17-03-2008 برقم ايداع  

3119 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

115 - اصبحت  الفا بلست لعاده البلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم   22726 قيد فى 06-01-2013 برقم 

ايداع  229 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

116 - احمد عبد السلم سيد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31344 قيد فى 10-03-2014 برقم ايداع  

2345 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

117 - احمد عباس عبد المعطى الراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31663 قيد فى 23-03-2014 برقم ايداع  

2841 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

118 - محمد سامي عبد الغني حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35539 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع  

9239 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

119 - محب عوض جيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   45645 قيد فى 24-11-2015 برقم ايداع  

11374 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

120 - زينب احمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   46875 قيد فى 12-01-2016 برقم ايداع  346 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

121 - ياسر محمدي ايوب علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   62056 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع  

11472 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

122 - محمد حسين محمد المصري  تاجر فرد سبق قيده برقم   63168 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع  

13487 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

123 - عيد احمد شعبان عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   65214 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع  

2332 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

124 - ياسمين شعبان عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67001 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  

5943 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

125 - احمد نشأت احمد محمد المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67097 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع  

6120 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

126 - عادل سعد سعيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   70042 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع  

12004 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

127 - اسلم احمد عبد الشافي علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   71024 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع  

13798 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

128 - اسلم احمد عبد الشافي علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   71024 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع  

13798 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

129 - معتز بال احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   72298 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع  665 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

130 - محمد مجدى صلح الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76905 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع  

10079 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

131 - محمد عصمت حسني عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   77110 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع  

10484 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
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132 - احمد محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79535 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع  15112 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

133 - محمد جلل عبدالنبي عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83007 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع  

2471 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

134 - محمد اسماعيل محمد الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   92180 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  

1281 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

135 - سعد سيد احمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   92426 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع  1640 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

136 - نجاة حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   96627 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع  9930 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

137 - محمد محمود محمد عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105563 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

25280 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

138 - اسلم محمد شوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   106198 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  91 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

139 - عباس سعيد عباس اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   110703 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

9381 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

140 - حمدي احمد عبد الهادي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   117286 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  

23793 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

141 - نهى جمال عبد الجواد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119584 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع  

29420 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

142 - حازم نبيل محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6208 قيد فى 28-11-2007 برقم ايداع  7513 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

143 - زينهم رجب سيد علي فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23294 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع  

18773 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

144 - زينهم رجب سيد علي فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23294 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع  984 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

145 - احمد فيض محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   31669 قيد فى 23-03-2014 برقم ايداع  2850 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر امحو لترك التجارة

146 - وائل فاروق عبد المحسن شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   37853 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع  

12716 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

147 - منى درويش قاسم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41849 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع  5601 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

148 - عبد الكريم مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54688 قيد فى 01-12-2016 برقم ايداع  

12686 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

149 - محمد رجب عبد الحميد عبد المجيد ابو عميرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   55568 قيد فى 

09-01-2017 برقم ايداع  292 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

150 - حسين مرسي دسوقي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   58662 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع  

5285 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

151 - ابانوب سليمان عبد النور بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم   61217 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع  

9969 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

152 - الء فرج محمد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63781 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع  

14653 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

153 - زكى فوزى زكى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   76179 قيد فى 13-06-2019 برقم ايداع  8608 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

Page 90 of 209 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

154 - ابانوب رضا رياض اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   96539 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  

9826 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

155 - ماري كمال حارس صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   100251 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع  

16379 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

156 - حسن صلح حسن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   100755 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

16948 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو  لترك التجارة

157 - كريم حاتم محمد حافظ توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   103632 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

21960 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

158 - محروس شوقي عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   104339 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

23210 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

159 - حسين عبدالعزيز محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   104585 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

23601 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

160 - أحمد عبد العزيز عبد المجيد عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   109857 قيد فى 2022-03-22 

برقم ايداع  7629 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

161 - محمد حسين محسن عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   114356 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  

17231 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

162 - مني احمد سعد احمد البطل  تاجر فرد سبق قيده برقم   117429 قيد فى 09-10-2022 برقم ايداع  

24138 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

163 - احمد حسين عليوة عطية بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   119880 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع  

14729 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

164 - عثمان بن عفان للتوريدات عامه  تاجر فرد سبق قيده برقم   4315 قيد فى 22-09-2007 برقم ايداع  

4550 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

165 - مختار رضا عوض منسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26088 قيد فى 20-05-2013 برقم ايداع  

4961 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

166 - منى عبد العال سيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33999 قيد فى 26-06-2014 برقم ايداع  6902 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

167 - علء محمد شاكر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35897 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع  9800 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

168 - مجدى سيد عباس سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   48467 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع  2863 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجاره

169 - غادة محمد عبد العزيز سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   49655 قيد فى 20-04-2016 برقم ايداع  

4724 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

170 - مصطفى محمود صابر كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   51998 قيد فى 04-08-2016 برقم ايداع  

8358 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

171 - صبري سيد محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   52135 قيد فى 11-08-2016 برقم ايداع  

8598 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

172 - تامر محمد محمود عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   61320 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع  

10152 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط و محو القيد

173 - اسامه محمود عبد الغني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63679 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع  

14479 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

174 - هدير مصطفى امين عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   67919 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع  

7774 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

175 - محمد حلمى محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69531 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع  

11022 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
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176 - رمضان محمد نور محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   72969 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  

2098 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

177 - محمد عبداللطيف السيد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78244 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  

12633 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

178 - اسامة مجدي عبد السيد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   79661 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع  

15381 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

179 - محمود محمد عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79693 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  

15451 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

180 - رائد ابراهيم مرشد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   83371 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع  

3242 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

181 - مصطفى سعيد عطية عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83650 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع  

8329 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

182 - رامي ابراهيم مرشد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   86184 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع  

9014 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

183 - ابراهيم حمادة قاسم سباق  تاجر فرد سبق قيده برقم   88968 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  

14387 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

184 - رجب خيرى عبد الحميد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   98215 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  

12565 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

185 - محمد علي محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   101518 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

18239 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

186 - سمير عبد العاطي ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105537 قيد فى 19-12-2021 برقم 

ايداع  25232 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

187 - محمود احمد جلل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106256 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  210 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

188 - محمد محمود محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   107843 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

3500 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

189 - امال شاهين عبد العاطي عبد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   116648 قيد فى 20-09-2022 برقم 

ايداع  22322 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

190 - حسن محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   118594 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع  

26886 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

191 - اسامة محمود محمد كرار  تاجر فرد سبق قيده برقم   4954 قيد فى 22-10-2007 برقم ايداع  5264 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

192 - مكتب ابو رحاب للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   11146 قيد فى 20-04-2008 برقم ايداع  

4534 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

193 - سامح يوسف محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13564 قيد فى 26-06-2008 برقم ايداع  

7359 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

194 - اسماعيل محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13992 قيد فى 10-07-2008 برقم ايداع  

7872 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

195 - علء الديب امير حلقه  تاجر فرد سبق قيده برقم   23792 قيد فى 18-02-2013 برقم ايداع  1675 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

196 - صالح فايد خطاب جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   24963 قيد فى 04-04-2013 برقم ايداع  

3359 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

197 - لمياء محمد عبد الرحمن العوضى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   40307 قيد فى 30-03-2015 برقم 

ايداع  3205 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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198 - اصبحت  المؤسسه العالميه للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   55727 قيد فى 

16-01-2017 برقم ايداع  560 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

199 - محمد احمد عبد ربه حسن سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58880 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع  

5660 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك  التجاره و محو القيد

200 - خالد ابو هشيمه توفيق هدهوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   64582 قيد فى 24-01-2018 برقم ايداع  

1186 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

201 - سامح محمد عبدالهادى درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   74041 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع  

4316 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

202 - مينا عاطف جاد تاودرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   77521 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  

11233 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

203 - محمد مصطفى عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77606 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع  

11389 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

204 - احمد حسن عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77920 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  

12028 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

205 - عبد العال الرحيم عبد العال عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   79972 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  

15989 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

206 - علي عبدالمعطي حسن رخا صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   82277 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  

969 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

207 - وائل محمد عبد الحكيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   87989 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع  

12496 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

208 - فتحي محمد علي ابو هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   88885 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  

14240 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجاره

209 - احمد عبد المعطي حسن رخا  تاجر فرد سبق قيده برقم   92041 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  

1033 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

210 - فاطمه طارق احمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   93222 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع  3187 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

211 - محمد عاطف احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   93983 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع  

4785 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجار

212 - احمد خلف رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94855 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

6473 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

213 - سيد محمد سيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   98092 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  12334 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

214 - عل علي حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   98616 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  13312 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

215 - دافيد روماني سعد شكمت  تاجر فرد سبق قيده برقم   113619 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  

15565 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

216 - مريم هاشم احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   113642 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  

15617 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

217 - حمادة بدوى غريب بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   116738 قيد فى 12-10-2010 برقم ايداع  

3315 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

218 - ياسر سمير رمزي بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم   119602 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع  

29487 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

219 - عمار غالب عمار جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   26070 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع  

4936 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
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220 - فاطمه الزهراء للستيراد والتصدير و التوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   30399 قيد فى 

26-01-2014 برقم ايداع  799 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

221 - طارق زكريا عبد الخالق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31422 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع  

2472 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

222 - امير على حسنى الخربوطلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31584 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع  

2704 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

223 - محمد ياسين ذكى عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47541 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع  

1349 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

224 - محمد محمود فهيم صلح الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   49323 قيد فى 10-04-2016 برقم ايداع  

4167 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

225 - محمود محمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   55327 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع  13715 

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

226 - نبيل ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58586 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع  

5169 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

227 - ريهام عادل عبد الحفيظ علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   59549 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع  

6751 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة و محو القيد

228 - عصام احمد محمد فاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   62442 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع  

12190 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

229 - اسلم السيد عزت عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   63478 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع  

14080 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

230 - عبد الرحيم احمد سليم مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   65598 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع  

3023 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

231 - محمد عبده احمد محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   66302 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع  

4380 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

232 - منال روماني صاحي شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   66624 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع  

5071 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

233 - منى سعد احمد عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70655 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع  13254 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

234 - ايمن لبيب شاكر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   75772 قيد فى 22-05-2019 برقم ايداع  7765 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

235 - محمود اشرف جمعة محمد كيلني  تاجر فرد سبق قيده برقم   82760 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع  

1940 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

236 - احمد منصور محمود صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   86662 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  

9907 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لسبب ترك التجارة

237 - السيد عبد ا السيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   86795 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  

10185 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

238 - محمد محمد نبيل احمد الشامي  تاجر فرد سبق قيده برقم   88760 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع  

13997 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

239 - مصطفي محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89019 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع  

14478 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

240 - محمد علي ابراهيم فرحانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   90353 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

17188 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

241 - محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   95566 قيد فى 26-04-2021 برقم 

ايداع  7790 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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242 - شحات عبدا محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   98244 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع  

12625 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

243 - امير جرجس راسم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   101624 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

18426 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

244 - نادي رجب عبدالفتاح عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   102863 قيد فى 31-10-2021 برقم 

ايداع  20572 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

245 - منال محمود جاب ا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   105140 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

24661 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة

246 - حنين عبد الرحيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   106532 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  828 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

247 - محمود حسن حامد حسن بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   109742 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  

7377 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة

248 - تعديل السم التجاري ليصبح/ محمود بدوى للملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   114908 قيد 

فى 09-08-2022 برقم ايداع  18395 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجارة

249 - احمد فرج سعيد سنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   118590 قيد فى 02-06-2010 برقم ايداع  

1833 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

250 - محى الدين احمد امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   120089 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع  

18374 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

251 - مكتب الصغير للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   3689 قيد فى 01-09-2007 برقم ايداع  3875 

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

252 - محمد هاشم محمد امام عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   21013 قيد فى 28-03-2009 برقم ايداع  

3219 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

253 - ورشة العدوي للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   39209 قيد فى 15-02-2015 برقم ايداع  1549 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محمو لترك التجارة

254 - شحات نصر حسين عبد الجواد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41713 قيد فى 25-05-2015 برقم 

ايداع  5385 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

255 - محمد كامل ياسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50476 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع  5975 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

256 - احمد صابر عمر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   53245 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع  10378 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

257 - عبد الرحمن محمود عبد الحكيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   53875 قيد فى 01-11-2016 برقم 

ايداع  11399 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

258 - محمدين على احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   55830 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع  733 

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

259 - سيد محمد خلف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58190 قيد فى 27-04-2017 برقم ايداع  4501 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

260 - خالد على حسين عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   69862 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع  

11650 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

261 - تامر رمضان محمد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   80746 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع  

17518 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

262 - خالد نجاح السيد محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   82005 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  

309 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

263 - عبدالتواب مختار محمد فرج معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   84174 قيد فى 17-03-2020 برقم 

ايداع  4874 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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264 - ايهاب محمد علي عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   89959 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  

16396 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

265 - بسنت عبد الرحمن السيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   97211 قيد فى 23-06-2021 برقم 

ايداع  11085 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

266 - احمد عبدا احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   97638 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  11502 

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

267 - محمد هريدي احمد هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   101353 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  

17972 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

268 - عمرو محمد زكي عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   101762 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

18675 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

269 - محمد محمد محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   103178 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

21123 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

270 - ايمن محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104451 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  

23366 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

271 - سماح عادل زكي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   109068 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  5962 

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

272 - احمد جميل عبد السلم احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110407 قيد فى 04-04-2022 برقم 

ايداع  8771 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

273 - ابراهيم خالد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115128 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع  

18906 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

274 - احمد الشحات صديق عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   116283 قيد فى 08-09-2022 برقم 

ايداع  21432 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو لترك التجارة

275 - اسر محمد ربيع عبد الحميد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11026 قيد فى 16-04-2008 برقم 

ايداع  4392 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

276 - محمد جابر حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23210 قيد فى 27-01-2013 برقم ايداع  879 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

277 - مصطفى علي شعبان فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33624 قيد فى 22-09-2016 برقم ايداع  

9934 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الرئيسي

278 - مصطفى علي شعبان فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33624 قيد فى 15-06-2014 برقم ايداع  

5924 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وترك التجاره

279 - احمد حسين على ابراهيم محى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   50080 قيد فى 09-05-2016 برقم 

ايداع  5367 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

280 - صابر عبد ا محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   51493 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع  

7587 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

281 - عصام فليفل عبد الغني فليفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   55076 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع  

13326 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

282 - محمد احمد ندا حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   58740 قيد فى 21-05-2017 برقم ايداع  5441 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

283 - عز عبده كامل جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61137 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع  9819 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

284 - محمود محمد عبدالحافظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61805 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع  

11014 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

285 - احمد سالم عدوى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   61987 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع  

11362 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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286 - محمود احمد فتحى محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   69975 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع  

11872 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

287 - محمد حسن حسين ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   70378 قيد فى 25-09-2018 برقم ايداع  

12702 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

288 - سامح فايز كامل بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72918 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  1982 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

289 - سيد محمد فرغلي عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   72921 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  

1985 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

290 - السيد محمدين مغازى عبدالوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم   74090 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع  

4413 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

291 - مصطفى النوبي احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   82339 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع  

1098 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

292 - محمد سعد السعيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   85390 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  7483 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

293 - كارولين سامي فهمي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   88954 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  

14359 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

294 - محمد فتحي سالم طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   98088 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  12326 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

295 - امال ذكى سدره عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100817 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  17078 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

296 - كمال سيد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   102700 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  20308 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

297 - ريم عبده سمير الريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   103171 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

21109 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

298 - يوسف جمال حسني جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   103668 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

15656 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

299 - ريهام ناجي سنوسي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104869 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

24170 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

300 - محمد وائل محمد ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   105023 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

24482 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

301 - فؤاد محمد فؤاد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   105345 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  24866 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

302 - محمود عادل سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107453 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

2709 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

303 - تعديل السم التجاري ليصبح/ بيومى لنقل وتوزيع المواد البتروليه  تاجر فرد سبق قيده برقم   116739 

قيد فى 19-07-2003 برقم ايداع  7709 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك 

التجارة

304 - مصطفى حنفى محمود عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   118839 قيد فى 10-11-2022 برقم 

ايداع  27451 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

305 - جمال حنفي محمود عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   119421 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع  

29021 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

306 - السيد احمد محمد احمد عبد النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   11232 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع  

4637 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه طبقا للعلم الشرعي رقم 2420 

لسنة 2022
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307 - يوسف فرنسيس كامل جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16282 قيد فى 11-10-2008 برقم ايداع  

10661 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

308 - عمرو حامد محمد ابو سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   18003 قيد فى 04-12-2008 برقم ايداع  

12756 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

309 - محمد فاروق سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28036 قيد فى 20-10-2013 برقم ايداع  7763 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

310 - احمد شعبان فتحي عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33930 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع  

6782 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد لترك التجاره

311 - ساره سيد متولي جمعه طياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   38364 قيد فى 12-01-2015 برقم ايداع  

267 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

312 - محمد حسني رفاعي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   40776 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع  

3968 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجاره

313 - احمد محمود عبد المعطى عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   42633 قيد فى 06-07-2015 برقم 

ايداع  6784 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

314 - سالم للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   51700 قيد فى 24-07-2016 برقم ايداع  7919 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

315 - احمد مختار محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53672 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع  

11051 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

316 - محمد الحسين احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61937 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع  

11268 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

317 - صلح محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   66354 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع  

4492 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

318 - خلد مصطفى عبدالحليم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   73730 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع  

3648 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

319 - بلل اسماعيل شربيني محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75273 قيد فى 28-04-2019 برقم 

ايداع  6758 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

320 - شنوده صادق جادا حزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   77977 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع  

12129 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

321 - ابانوب ناجح بدروس عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   81076 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع  

18102 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

322 - عماد محروس لوندي عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   90777 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع  

17947 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

323 - احمد عاشور عبد الفتاح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91686 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع  

341 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

324 - محمد عبد اللطيف احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95375 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع  

7424 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

325 - جيهان عوض حمدان عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100219 قيد فى 09-09-2021 برقم 

ايداع  16320 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

326 - اكرام سيد عبد الهادي سيد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102443 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

19838 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

327 - هويده حامد يوسف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   104105 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

22807 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

328 - نيرمين عادل محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   106003 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

26116 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد
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329 - هاني عبد الباسط فرج محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   107217 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  

2205 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

330 - كريم ابوسريع سعيد ابو سريع  تاجر فرد سبق قيده برقم   108896 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

5615 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

331 - ابانوب عاطف فكري توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   111649 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع  

11302 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

332 - عبد الرحمن علي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   112506 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع  

13191 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

333 - نجلء السيد على عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   120225 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

13646 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

334 - اسامة عادل غالب عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   2552 قيد فى 26-07-2007 برقم ايداع  2663 

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

335 - عبدة عبد الفتاح حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8328 قيد فى 05-02-2008 برقم ايداع  1330 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

336 - عمرو عبد العزيز ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11359 قيد فى 24-04-2008 برقم ايداع  

4759 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وترك التجاره

337 - ايمن محمد عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41899 قيد فى 02-06-2015 برقم ايداع  

5660 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

338 - وسام شريف محمد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   50914 قيد فى 08-06-2016 برقم ايداع  6675 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وترك التجاره

339 - محمد سيد عبد الكريم عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   57428 قيد فى 26-03-2017 برقم ايداع  

3307 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

340 - محمود محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73901 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  4020 

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

341 - محمد ابراهيم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74622 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  

5483 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد للوفاه

342 - اميرة عبد الماجد زبير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74934 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع  

6145 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

343 - احمد مصطفى احمد محمد علي محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   79114 قيد فى 2019-10-07 

برقم ايداع  14298 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

344 - محمد محمود محمد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   84459 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع  

5597 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد

345 - البحيري للتوريدات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   87008 قيد فى 31-08-2018 برقم ايداع  

10599 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

346 - سيد حامد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   87818 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  12219 

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

347 - رامي رفيق رشاد فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم   90548 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع  17569 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط ومحو القيد

348 - علي احمد ابراهيم عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92568 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  

1903 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

349 - محمود سمير محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   96483 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  

9607 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

350 - نادر عبد الفتاح عبد السلم عمارة خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   97739 قيد فى 2021-06-30 

برقم ايداع  11676 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
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351 - محمد احمد حسين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   102415 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

19788 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك نشاط ومحو القيد

352 - عمرو عبد الصبور عبد العزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   103693 قيد فى 15-11-2021 برقم 

ايداع  22069 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

353 - جلل احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110007 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  7934 

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

354 - كريم محمد حنفي ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   116409 قيد فى 13-09-2022 برقم ايداع  

21687 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

355 - حماده محمد عبد الهادي عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   117791 قيد فى 17-10-2022 برقم 

ايداع  24989 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

356 - عاكف محمد خليل دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   120077 قيد فى 12-07-2006 برقم ايداع  

11809 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

357 - أحمد وليد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   120270 قيد فى 01-06-2015 برقم ايداع  7119 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

358 - محسن عبد الفتاح محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20772 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع  

2906 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

359 - محسن محمد مزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24625 قيد فى 20-03-2013 برقم ايداع  2856 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

360 - محسن محمد مزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24625 قيد فى 10-10-2013 برقم ايداع  7663 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

361 - احمد جمال الدين حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24928 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع  3312 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

362 - محمد رمضان احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31119 قيد فى 27-02-2014 برقم ايداع  

1969 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

363 - نهله نظمي عمر طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   39887 قيد فى 12-03-2015 برقم ايداع  2560 

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

364 - عفاف محمود القصبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   43896 قيد فى 06-09-2015 برقم ايداع  8698 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

365 - رضا محمد عبد المجيد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   59484 قيد فى 21-06-2017 برقم ايداع  

6645 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

366 - مختار خالد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62593 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع  

12472 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

367 - احمد على عبد الغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66560 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع  

4917 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

368 - ميشيل نجيب خيرا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67543 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع  7024 

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

369 - حسام حسن عبد الخالق توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   67766 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع  

7463 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

370 - حمدى محسن حسين عبدالظاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   70204 قيد فى 19-09-2018 برقم ايداع  

12346 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

371 - على محمد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   74245 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع  

4706 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

372 - مصطفى على حسانين كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   74780 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  

5818 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد
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373 - احمد محمد سمير احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79466 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

14988 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

374 - حسام الدين سيد ابو رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم   81940 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع  190 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

375 - هاني محروس صاروفيم بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84327 قيد فى 13-05-2020 برقم ايداع  

5353 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

376 - ماجد اسحاق ابراهيم اسرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   86419 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع  

9464 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

377 - احمد عبد ربه عبد الفتاح صاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   90525 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع  

17522 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

378 - ابراهيم موسي سنوسي مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   92558 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  

1889 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

379 - محمد محمود حسن جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   95498 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  

7645 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

380 - سماح حسين محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   99662 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

15267 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك التجاره

381 - محمد السيد سلطان عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102056 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

19189 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

382 - ماجدة محمد شعبان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105572 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

25301 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

383 - صابر محمد صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106273 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  234 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحو وترك التجاره

384 - محمد رجب محمود مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   106413 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  

593 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

385 - كريم سامي محمد رمضان مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   107458 قيد فى 02-02-2022 برقم 

ايداع  2718 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

386 - اشرف فتحي عزوز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   113210 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  

14673 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

387 - سامر حسين محروس حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   113971 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع  

16313 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

388 - اسامه خواجه حكيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   120342 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع  

11900 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

389 - بدر طه غريب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   44551 قيد فى 08-10-2015 برقم ايداع  9672 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد و ترك النشاط

390 - نيفين امين ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   45299 قيد فى 11-11-2015 برقم ايداع  

10827 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

391 - هانى فؤاد تاوضروس ابادير  تاجر فرد سبق قيده برقم   49557 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع  

4561 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

392 - حسام محسب عبد الواحد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56153 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع  

1264 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

393 - محمد عادل محي الدين نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   57089 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع  

2746 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

394 - محمود احمد محمد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58362 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع  

4759 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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395 - ناصر احمد مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   61066 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع  

9679 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر لمحو لترك التجارة

396 - ساميه عبدالجيد عبد الغنى عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم   76702 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع  

9680 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

397 - كرستين زخارى سيف خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   78224 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  

12593 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

398 - عزة عابد الديب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82103 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  512 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

399 - احمد ابراهيم عرفه امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   84229 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع  5046 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

400 - منى جلل محمد احمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86545 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع  

9701 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

401 - هشام زكريا كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   89708 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع  

15880 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

402 - محمد حنفى محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   90729 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  

17833 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

403 - رامي حبيب فكري حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   94477 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع  5759 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

404 - ماجد عبد ا محمد زين عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   104203 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  

22977 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

405 - حسام الدين احمد محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105021 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

24478 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

406 - رمضان عوض سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105988 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

26093 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

407 - محمد محمود محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   107485 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  

2778 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

408 - محمد عاطف حلمي خراشي  تاجر فرد سبق قيده برقم   109900 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  

7966 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

409 - وليد محمود محمد سعيد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   117694 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع  

24759 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

410 - هاله عامر عبد التواب عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   117700 قيد فى 16-10-2022 برقم 

ايداع  24774 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

411 - محسن السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   117727 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  

24843 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ومحو القيد

412 - مينا عاطف بشاى غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   117761 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع  

24917 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

413 - امير امين اسماعيل حسان معبد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119495 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  

29220 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

414 - وائل عمر سليم عمر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7860 قيد فى 23-01-2008 برقم ايداع  813 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

415 - محمد محمد ابراهيم السيد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12028 قيد فى 15-05-2008 برقم ايداع  

5547 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

416 - مدحت مصطفى الشيخ محمد حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15191 قيد فى 08-03-2017 برقم 

ايداع  2572 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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417 - مدحت مصطفى الشيخ محمد حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15191 قيد فى 23-08-2008 برقم 

ايداع  9315 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك لتجارة

418 - صيدلية د احمد الجديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   17562 قيد فى 22-11-2008 برقم ايداع  12225 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

419 - مفرح سلمه فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54264 قيد فى 16-11-2016 برقم ايداع  12007 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

420 - محمد يسري احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56849 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع  

2351 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

421 - ورده محمد احمد المعداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   60073 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع  

7689 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

422 - نادية كمال محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   60696 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع  

8928 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

423 - رشا عثمان محمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   66131 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع  

4048 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

424 - احمد فهمى ابراهيم مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68927 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع  9790 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

425 - مصطفي محمد عاشور محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   72140 قيد فى 08-01-2019 برقم 

ايداع  359 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد وترك النشاط

426 - محمد عادل ياسين على ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   75124 قيد فى 22-04-2019 برقم ايداع  

6482 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

427 - كريمان علء الدين على صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   76453 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع  

9197 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

428 - الموافي لتجارة اكسسوار الكراسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   76901 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع  

10072 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

429 - رضا عبدالمنعم رمضان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   79735 قيد فى 28-10-2019 برقم ايداع  

15525 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وترك القيد

430 - محمد عزت طه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   89151 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  14746 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

431 - عفاف حلمى عبدالقادر المتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96275 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع  

9217 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وترك القيد

432 - احمد يسري محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   98835 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  

13714 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

433 - احمد يسري محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   98835 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  6724 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

434 - أحمد عبد التواب منازع أبو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   99863 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  

15657 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

435 - مراد الملح عزمي صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   105829 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  

1000002 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

436 - كريم جمال عبد الستار عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   113807 قيد فى 04-07-2022 برقم 

ايداع  15998 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امرمحولترك التجارة

437 - احمد علي احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   116973 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع  

23078 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

438 - حلوتهم محمود حسين داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   117197 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع  

23609 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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439 - صباح مهدي عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   117697 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  

24771 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

440 - عبد الفتاح حسن عبد الفتاح عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6375 قيد فى 03-12-2007 برقم ايداع  

9769 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

441 - اسامه محمود قرنى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7215 قيد فى 02-01-2008 برقم ايداع  97 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

442 - مجدي عيد محمد محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17898 قيد فى 02-12-2008 برقم ايداع  

12630 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

443 - زكى ثابت معوض عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   24176 قيد فى 05-03-2013 برقم ايداع  

2235 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة للوفاة

444 - نبيل محمد عبد السميع حرك  تاجر فرد سبق قيده برقم   24215 قيد فى 06-03-2013 برقم ايداع  

2287 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

445 - خالد رفقي محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   26349 قيد فى 02-06-2013 برقم ايداع  5349 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

446 - مصطفى حسانين شاكر حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   49096 قيد فى 30-03-2016 برقم ايداع  

3799 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

447 - محمود عبدالحارس مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60307 قيد فى 02-08-2017 برقم 

ايداع  8115 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

448 - سامى مكرم لبيب بعزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   61118 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع  9782 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

449 - عبدالرحمن يحيى عبدالسميع سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   70509 قيد فى 01-10-2018 برقم ايداع  

12961 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

450 - فريد مجدي مشرقي دوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   73326 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع  2840 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

451 - هشام صلح شعبان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   74668 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع  

5564 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

452 - عماد شوقى ثابت عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75712 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع  

7616 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

453 - سيد محمود حسين شبايك  تاجر فرد سبق قيده برقم   77259 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع  

10767 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

454 - رمضان صبحي رجب عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77635 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  

11451 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تركة التجاره و محو القيد

455 - عبدالفتاح على عبدالفتاح الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77766 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع  

11705 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

456 - اسلم ماجد احمد طلعت  تاجر فرد سبق قيده برقم   78226 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  12597 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

457 - محمد سعد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   80066 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  16205 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

458 - عبدالرحمن محمد حسين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   85088 قيد فى 28-06-2020 برقم 

ايداع  6914 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

459 - على محمد عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85155 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع  

7036 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

460 - اسماء صالح عبد اللطيف غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   85555 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

7802 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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461 - شيماء البراء محمد السنوسي النصاري  تاجر فرد سبق قيده برقم   92028 قيد فى 20-01-2021 برقم 

ايداع  1012 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

462 - مصطفي عبد ا عبد المنعم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94984 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  

6720 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

463 - وليد طه محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97547 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  

11348 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو  القيد

464 - صابر السيد محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   100119 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  

16134 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

465 - سامي عادل محروس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   103005 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

20818 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

466 - صباح خليفة ثابت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104220 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  

23011 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

467 - فوزيه عبد الغني الصاوي ابو الغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم   104289 قيد فى 25-11-2021 برقم 

ايداع  23123 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

468 - صلح محروس عبد الحفيظ حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   110946 قيد فى 18-04-2022 برقم 

ايداع  9857 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

469 - مريم مكرم لحظي يؤنس  تاجر فرد سبق قيده برقم   113030 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  

14303 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

470 - اصيل عادل نصحي احمد كيلني  تاجر فرد سبق قيده برقم   115167 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع  19000 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

471 - شيماء موسي خضير موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   116438 قيد فى 13-09-2022 برقم ايداع  

21771 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

472 - عمر سعيد شعبان ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   116980 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع  

23104 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

473 - محمود حسن عبد الفتاح عبدالل  تاجر فرد سبق قيده برقم   120401 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع  

5106 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

474 - الصديق للتجارة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   2178 قيد فى 15-07-2007 برقم ايداع  

2250 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

475 - هويدا محمد محمد رأفت  تاجر فرد سبق قيده برقم   5762 قيد فى 14-11-2007 برقم ايداع  7025 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

476 - السيد بسيوني احمد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7974 قيد فى 27-01-2008 برقم ايداع  942 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

477 - سوبر ماركت والبان عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   16933 قيد فى 02-11-2008 برقم ايداع  

11455 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

478 - عبده محمود سيد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24218 قيد فى 06-03-2013 برقم ايداع  

2294 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

479 - فتحيه سعد على عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   32838 قيد فى 12-05-2014 برقم ايداع  

4698 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

480 - علي ابو ضيف علي بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   57884 قيد فى 16-04-2017 برقم ايداع  

4036 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

481 - مرسى محمد اسماعيل على ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   65272 قيد فى 19-02-2018 برقم 

ايداع  2449 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

482 - صفاء سيد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   70918 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع  

13565 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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483 - عشرى فضل يوسف فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   75644 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع  

7498 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

484 - محمد رشاد رمضان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84910 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع  

6573 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

485 - شادى محمد نجيب السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89421 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

15272 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

486 - عصام مكرم عبدالمعز عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   92054 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  

1065 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

487 - الحسين صلح محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   92841 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع  

2438 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

488 - عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100253 قيد فى 12-09-2021 برقم 

ايداع  16384 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

489 - مجدى عبد العزيز محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   100631 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع  107 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

490 - مكاري عيد فريد باسليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   100918 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  

17242 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

491 - سيد رياض عبد الحميد رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   101181 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  

17694 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

492 - نصحي رمسيس ويصا شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   102285 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

19590 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

493 - محمد جمال حامد نجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   106115 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

26322 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

494 - احمد محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106499 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  753 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

495 - احمد محمد علي ابو الجود  تاجر فرد سبق قيده برقم   108462 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

4752 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

496 - امل فتحي عبد التواب ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم   116471 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  

21871 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

497 - سعيد عبد الحميد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13765 قيد فى 03-07-2008 برقم ايداع  

7606 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

498 - محمود عرفه احمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19014 قيد فى 21-01-2009 برقم ايداع  700 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

499 - محمد على محمد حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25160 قيد فى 10-04-2013 برقم ايداع  3620 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

500 - خالد احمد سعيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27328 قيد فى 29-07-2013 برقم ايداع  6813 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

501 - مروة عبد الفتاح عبد العليم احمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31692 قيد فى 23-03-2014 برقم 

ايداع  2883 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

502 - سيد فاروق محمد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   41398 قيد فى 12-05-2015 برقم ايداع  4899 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

503 - عرفه محمد تمام حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   41977 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع  5777 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد و ترك النشاط

504 - محمد شعبان فؤاد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43985 قيد فى 09-09-2015 برقم ايداع  

8835 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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505 - رفيع حسني عبد المعطي مهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   59082 قيد فى 04-06-2017 برقم ايداع  

5959 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

506 - راضى سعيد راضى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67270 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع  

6503 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

507 - جمال محمد صابر عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67342 قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع  

6649 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

508 - مصلح محمد حافظ النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   70921 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع  

13569 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

509 - شريف محمود فايز رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   79432 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع  

14932 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

510 - محمد محسن ابراهيم محمد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   83593 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  

3719 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وترك التجاره

511 - هود صلح خليل عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   87690 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

11975 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

512 - محمد امام عبدالرحمن امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   93973 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع  

4760 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

513 - محمود محمد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95350 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع  7385 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاتره و محو القيد

514 - حسام خالد عبدالرحمن عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98758 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

13557 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

515 - احمد العجمي عبد الباقي عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   105767 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

25664 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

516 - هاني فتحي فرج عبد الغفار فرج عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106351 قيد فى 05-01-2022 برقم 

ايداع  473 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

517 - انور وجدي عبد النبي عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   108868 قيد فى 02-03-2022 برقم 

ايداع  5545 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

518 - احمد دسوقي احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   113070 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  

14386 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو وترك التجاره

519 - مروه علي مصطفي امبابي  تاجر فرد سبق قيده برقم   114326 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  

17158 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

520 - احمد ابو العل محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   116051 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع  

20913 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

521 - بيتر شوقى لويس روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10462 قيد فى 01-04-2008 برقم ايداع  

3756 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

522 - اسامه عبد الرحمن حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11142 قيد فى 20-04-2008 برقم ايداع  

4529 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

523 - ستوديو حرحش  تاجر فرد سبق قيده برقم   41994 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع  5808 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

524 - ابراهيم سعد ابراهيم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   58267 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع  

3624 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

525 - حنا محروس بخيت بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   58982 قيد فى 30-05-2017 برقم ايداع  

5823 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

526 - باسم فتحا ا عطيه بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   60414 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع  

8909 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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527 - باسم فتحا ا عطيه بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   60414 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع  

8318 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

528 - فايزة بخيت ابراهيم احمد شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   65118 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع  

2165 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره و محو القيد

529 - داليا عوض عبدالتواب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   73127 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع  

2398 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

530 - خليل محمد خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82323 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع  1076 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

531 - شريف سيد احمد جميل زين  تاجر فرد سبق قيده برقم   88878 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  

14227 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

532 - دعاء عبدالخالق محمد عشري  تاجر فرد سبق قيده برقم   89905 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

16309 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

533 - نجلء بيومي عبد الرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91846 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  

670 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

534 - عمرو على سالم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   97376 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  6524 

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

535 - محمد هشام سامي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99138 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  14289 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محولترك التجارة

536 - احمد صلح عبد الحليم محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   105675 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  

25499 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

537 - هدي ابراهيم عبد الخالق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107331 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  

2456 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

538 - محمد سلطان نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   110147 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  8220 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

539 - اسامه خالد نصر محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   111323 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  

10576 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

540 - ايمان حسن امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   112146 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع  12394 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

541 - امال يحى جباره صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   113059 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  

14368 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

542 - شيماء خميس عبد الموجود مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   116059 قيد فى 05-09-2022 برقم 

ايداع  20929 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

543 - السيد احمد ابراهيم ابو هديبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   117230 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع  

23685 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

544 - جمال نصر عبد الحافظ سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   117499 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع  

24319 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

545 - محمد مصطفي محفوظ البدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   120099 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع  

32193 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع
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رأس المال

1 - جمال كمال محمد عطا هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم   37727 قيد فى 11-12-2014 برقم ايداع   

12529 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   42837 قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع   

7107 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - هشام حامد عبدا شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم   85191 قيد فى 01-02-2013 برقم ايداع   7101 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

4 - دينا محمد سيد محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   108262 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع   4375 

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

5 - صالح مرسي علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   117461 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع   

24227 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - محمود محمد السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   119312 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع   28675 

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

7 - رجب سلم احمد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم   26319 قيد فى 30-05-2013 برقم ايداع   5297 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

8 - الحلواني للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   43962 قيد فى 08-09-2015 برقم ايداع   8805 فى 

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

9 - عمر محمد سيد احمد عشره تاجر فرد سبق قيده برقم   97787 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   

11755 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

10 - احمد عبد ا محمد قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم   108452 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع   4728 

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

11 - فتحي توفيق عزيز ويصا تاجر فرد سبق قيده برقم   116101 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع   

21025 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - محمد عصمت على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   117219 قيد فى 09-08-2006 برقم ايداع   

13499 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - محمد عبد الباقي عبد الباقي علي تاجر فرد سبق قيده برقم   43785 قيد فى 02-09-2015 برقم ايداع   

8547 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

14 - عصام عبد الحميد سليمان مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم   50579 قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع   

6170 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - حمدي كامل مصطفى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   79196 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع   

14448 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

16 - مرقص ميلد شهدى حلمى تاجر فرد سبق قيده برقم   81117 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع   

18176 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - هدير ماهر عبدالراضى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   86760 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع   

10113 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - عبد الناصر عيد عبد القوي كيلني تاجر فرد سبق قيده برقم   93625 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع   

3967 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - سهره فائق فهيم بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم   118122 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع   25792 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

20 - منتصر عبدالفتاح مزيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   118931 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع   

27702 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - امير السعيد محمد الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم   118932 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع   

27703 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - احمد شوقي عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   119628 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع   

29561 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - احمد ابو جليل عبد ا حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   36561 قيد فى 30-10-2014 برقم ايداع   

10809 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - احمد محمد عبد العزيز النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم   55985 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع   

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

25 - مجدي سليمان داود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   57994 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع   4200 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

26 - عصام ناجى شكرى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم   71174 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع   

15990 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

27 - بيشوي موسي رشدي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   92778 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع   

2311 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - عاطف محمود عبد الحافظ اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   97288 قيد فى 07-11-2019 برقم ايداع   

21460 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - نادر عبد الحميد عبد المقصود عبد الستار تاجر فرد سبق قيده برقم   28169 قيد فى 27-10-2013 برقم 

ايداع   7976 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - امير عبدالمحسن سيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   70615 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع   

13168 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

31 - شعبان ابو خطوه عوض ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   118549 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع   

26768 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - خالد حسين عبد الحفيظ عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   119822 قيد فى 28-10-2018 برقم 

ايداع   15070 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

33 - عيسي سيد عبدالحليم دكروري تاجر فرد سبق قيده برقم   119830 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع   

30073 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

34 - الشقر لكماليات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   46929 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع   427 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - احمد طارق سيد احمد مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم   70331 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع   

12584 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

36 - وليد حسنين رمضان فضل تاجر فرد سبق قيده برقم   90903 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع   

18190 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

37 - رافت نزيه فرج مقار تاجر فرد سبق قيده برقم   97546 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع   11345 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - شعبان احمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   102050 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع   19182 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - اسماء فوزي علي زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   116107 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع   

21035 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - امل طه عبد ال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   116191 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع   21266 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

41 - تعديل السمة التجارية لتصبح / عويمر للتكيفات واعمال المقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   31149 قيد 

فى 02-03-2014 برقم ايداع   2021 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

42 - عبد الرحمن محمد ابو سريع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   48858 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع   

3408 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - ايهاب فرج بحيري عواد تاجر فرد سبق قيده برقم   51809 قيد فى 28-07-2016 برقم ايداع   7086 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - سامح زكري لبيب ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   66331 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع   

4447 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - الدالي للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم   73568 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع   3321 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

46 - عمرو محمد احمد المنياوي تاجر فرد سبق قيده برقم   112171 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   

12453 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - عماد فيليب عطا ا حنا غبرايال تاجر فرد سبق قيده برقم   114394 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   

17296 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - طارق فتح ا السندي هندي تاجر فرد سبق قيده برقم   115115 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع   

18874 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - نجاح سليمان سالم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   34664 قيد فى 06-08-2014 برقم ايداع   7924 

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

50 - فاطمة عبدالتواب احمد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم   58381 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع   

4788 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - اسماء فوزي احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   81035 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع   18031 

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

52 - شهاب ايمن صالح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   93442 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع   3614 

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

53 - عبد المؤمن حسن عبد المؤمن علي تاجر فرد سبق قيده برقم   104408 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   

23308 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

54 - اسماء عطال حسين عطال تاجر فرد سبق قيده برقم   119236 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع   

28494 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - عماد الدين عبد الغفار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26080 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع   

4949 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - احمد جابر خلف عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   62598 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع   

12478 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

57 - محمد جمال عبد الفتاح عقرب تاجر فرد سبق قيده برقم   91340 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع   

19114 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - احمد محمد امبابي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   93677 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع   4047 

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

59 - محمد معوض ابراهيم الحلفاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   117733 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع   

24858 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - عرفه احمد مزيرق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   27512 قيد فى 12-08-2013 برقم ايداع   6671 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000,000.000

61 - محمد احمد كامل عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   43521 قيد فى 24-08-2015 برقم ايداع   8158 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

62 - سعيد عبد رب الرسول سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   52478 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع   

9146 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - اسلم رمضان جلل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   59457 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع   6605 

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

64 - هاني سيد سيد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   62689 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع   1236 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

65 - محسن محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   68462 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع   8837 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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66 - وائل سعيد صبحي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   77619 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع   

11417 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

67 - ابراهيم احمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   102626 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع   

20183 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

68 - ياسمين محمد علء الدين عبد الحى تاجر فرد سبق قيده برقم   114192 قيد فى 21-07-2022 برقم 

ايداع   16843 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

69 - اسماعيل عبد الوهاب ابراهيم الغندور تاجر فرد سبق قيده برقم   115416 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع   19599 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

70 - امانى يوسف جرجس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   119947 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع   

30411 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - هاني رجب السيد فرج سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   120065 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع   

30824 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - محمد طه السيد حربى تاجر فرد سبق قيده برقم   120122 قيد فى 15-02-2012 برقم ايداع   3185 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

73 - صبحي علي باشا محمد كريم تاجر فرد سبق قيده برقم   12569 قيد فى 28-05-2008 برقم ايداع   

6179 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

74 - مدحت ابراهيم عباس عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   13407 قيد فى 23-06-2008 برقم ايداع   

7179 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

75 - محمود فتحي عيسي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   62904 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع   

12992 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

76 - اسامة فوزي نصيف توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   67060 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع   6054 

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

77 - عاصم تقاوى بشاره سدراك تاجر فرد سبق قيده برقم   67311 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع   

6580 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

78 - عبد الرحمن علي سيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   104563 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   

23559 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - ياسمين عبد الحميد حمدي عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   107383 قيد فى 01-02-2022 برقم 

ايداع   2575 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

80 - عادل صدقى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22656 قيد فى 03-01-2013 برقم ايداع   138 فى 

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

81 - درية محمد قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   56982 قيد فى 08-03-2017 برقم ايداع   2573 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

82 - ابو الروس لتجاره قطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   58072 قيد فى 24-04-2017 برقم 

ايداع   4318 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

83 - عبدالمنعم عصام عبدالمنعم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   68397 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع   

8702 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

84 - عبد المحسن قناوي مرسي ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   81486 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع   

18816 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

85 - شهيره سعيد عبد الرشيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   97438 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع   

13529 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

86 - عبدا ابراهيم خليل شراره تاجر فرد سبق قيده برقم   100339 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع   

16546 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

87 - احمد سعد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   106595 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع   932 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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88 - عمرو محمود عبد الجليل متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   109610 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع   

279 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

89 - عيد حسين حامد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   115928 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع   20634 

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

90 - محمدين فتحى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   15157 قيد فى 20-08-2008 برقم ايداع   9268 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

91 - سراج سلمه سليمان ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم   20611 قيد فى 15-03-2009 برقم ايداع   

2704 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

92 - الزعيم فوزي سليمان معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   81981 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع   

265 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

93 - سعيد عبد المتجلي سعيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   82091 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع   

499 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

94 - احمد عيد سلمه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   88246 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع   13018 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

95 - يحى عبدا محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   99811 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع   15544 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

96 - بخيت فؤاد بخيت حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   108480 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع   4778 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - مايكل زكريا شاكر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   111856 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   11784 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - اسماء كمال عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   115429 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع   

19618 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

99 - وجية محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   1641 قيد فى 27-06-2007 برقم ايداع   1682 فى تاريخ  

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

100 - شعبان عبد الكريم عبد الكريم المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم   50168 قيد فى 11-05-2016 برقم 

ايداع   5502 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

101 - محمد محمود عثمان عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   55588 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع   

314 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

102 - سيد محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   64099 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع   244 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

103 - عمر احمد سيد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   74643 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع   5524 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

104 - احمد عبدالعال علي عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   88778 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع   

14022 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

105 - محمد اشرف امين امين تاجر فرد سبق قيده برقم   112565 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع   

13312 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

106 - احمد صلح احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   13466 قيد فى 24-06-2008 برقم ايداع   7250 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

107 - محمود عطا محمد عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   63923 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع   14954 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

108 - محمد عبد الفتاح عبده مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   105750 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع   

25639 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

109 - شيماء ناجح علي عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   117718 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع   

24820 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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110 - حسين محمد حسين حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   117927 قيد فى 26-07-2011 برقم ايداع   

13411 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

111 - الديب لتوريد المنتجات الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم   31312 قيد فى 09-03-2014 برقم ايداع   

2284 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

112 - نسيم شفيق ميخائيل فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم   33089 قيد فى 21-05-2014 برقم ايداع   5095 

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

113 - ثروت عبدربه عبدالصمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   64342 قيد فى 17-01-2018 برقم 

ايداع   738 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

114 - اشرف حمدى خميس الوردانى تاجر فرد سبق قيده برقم   80079 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع   

16230 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

115 - ياسر محمد عبد السلم الصاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   108556 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع   

4933 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

116 - احمد حامد محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   110664 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع   

9323 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

117 - حامد احمد عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   119430 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع   

29050 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

118 - بكر سعد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   18743 قيد فى 12-01-2009 برقم ايداع   361 فى 

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

119 - محمد حسانين محمد حسانين السمين تاجر فرد سبق قيده برقم   21326 قيد فى 08-04-2009 برقم 

ايداع   3601 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

120 - خالد عبد الرحمن عبد ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   36212 قيد فى 14-10-2014 برقم ايداع   

10268 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

121 - محمد عبد ا عبد الواحد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   48871 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع   

3433 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

122 - سامى محمد ابو الفتوح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   65941 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع   

3006 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

123 - سامي محمد ابو الفتوح حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   65941 قيد فى 08-03-2018 برقم 

ايداع   3674 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

124 - هانى ربيع عبد الفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم   72673 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع   1474 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

125 - محمد طلعت سمير السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   89730 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع   

15932 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

126 - محمد مرعى مصطفى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   94694 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع   

6169 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

127 - ياسر محمد ربيع طه تاجر فرد سبق قيده برقم   95654 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع   7953 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

128 - احمد عبده احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   120266 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع   

31477 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

129 - اصبح  عمرو خفاجه ابراهيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   34591 قيد فى 04-08-2014 برقم ايداع   

7811 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

130 - هيكل حسن احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   79646 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع   15354 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

131 - احمد محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   106499 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع   557 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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132 - احمد محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   106499 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع   557 

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

133 - عبد الفتاح بدر سيد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   108216 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع   

4300 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

134 - سامح محمد عبد الفتاح محمد سعودي تاجر فرد سبق قيده برقم   112461 قيد فى 02-06-2022 برقم 

ايداع   13107 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

135 - ايمان سيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   119250 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع   28519 

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

136 - ابراهيم محمد هاشم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   119694 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع   

29702 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

137 - ايه على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   120458 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع   32057 

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

138 - هشام عبدالقادر محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   77191 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع   

10635 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500.000

139 - علي سيد علي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   88695 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع   13868 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500.000

140 - نداء علي محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   118257 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع   26105 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

141 - شاهين محروس محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   43624 قيد فى 26-08-2015 برقم ايداع   

8311 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

142 - عرفه ميلد حافظ عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   72849 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع   

1848 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

143 - مجدى مجاهد رمضان اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   74799 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع   

5854 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

144 - محمد مصطفي محفوظ البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   120099 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع   

30924 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - عبد الحليم السيد عبد الحليم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    5684 قيد فى 13-11-2007 برقم ايداع    

6040 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/القطعة 12 

نموذج A 5 بالمنطقة A 5 ابو رواش

2 - محمد جمعه اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17871 قيد فى 01-12-2008 برقم ايداع    

12595 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / عرب ابو 

ساعد الوتوستراد بجوار اوراسكوم الصف

3 - محمد احمد محمود محمد عتابى تاجر فرد سبق قيده برقم    28777 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    

8914 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش ترعة الزمر بجوار السكة 

الحديد برطس مركز اوسيم

4 - محمد احمد محمود محمد عتابى تاجر فرد سبق قيده برقم    28777 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    

8914 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش ترعة الزمر بجوار السكة 

الحديد - برطس مع الغاؤه

5 - محمد احمد محمود محمد عتابى تاجر فرد سبق قيده برقم    28777 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    

8914 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/1 

شارع برطس العمومي

6 - محمد احمد محمود محمد عتابى تاجر فرد سبق قيده برقم    28777 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

24307 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش ترعة الزمر بجوار السكة 

الحديد - برطس

7 - جمال كمال محمد عطا هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم    37727 قيد فى 11-12-2014 برقم ايداع    

12529 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل ليصبح / طريق كرداسه 

صفط اللبن بجوار وحده السعاف صفط اللبن

8 - محمد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    42837 قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع    

7107 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/المنشية 

القديمة ابو الغيط بملك عبد الحميد محمد عبد الحميد

9 - مرقص ميلد شهدى حلمى تاجر فرد سبق قيده برقم    81117 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    

18176 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 1 الدور العلوى ش 

الوحدة امبابة

10 - مرقص ميلد شهدى حلمى تاجر فرد سبق قيده برقم    81117 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    

18176 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/1 ش الوحدة  محل 1 

بالدور الرضي امبابة

11 - احمد عبد المقصود عبد المقصود عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    82488 قيد فى 2020-01-23 

برقم ايداع    1389 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان/15 ش الهواري من القوميه العربيه ارض الحداد امبابه الجيزه

12 - هدي فاروق محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    89269 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    

15005 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/8 ش محمد 

حافظ منشأة البكاري الهرم

13 - ايمان عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    92086 قيد فى 21-01-2021 برقم 

ايداع    1111 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المستشفي اوسيم

14 - عبد العال سلطان عبد العال عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    103638 قيد فى 14-11-2021 برقم 

ايداع    21974 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 147 عمارات سما 

سيتي الهرم

15 - اسامه احمد احمد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    109260 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    

6390 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطا منشاة القناطر - الجيزة
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16 - اسلم بطل خليل بطل ليثى تاجر فرد سبق قيده برقم    111600 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش جمال ابو الحسن بجوا فيل 

صلح الشرابي ابو صير مركز البدرشين

17 - اسلم بطل خليل بطل ليثى تاجر فرد سبق قيده برقم    111600 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش  محمد على من ش زكريا 

ادريس

18 - اسلم بطل خليل بطل ليثى تاجر فرد سبق قيده برقم    111600 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    

27917 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش  محمد على من ش زكريا 

ادريس

19 - ماجد فؤاد غطاس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    116664 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع    

22357 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5أ ش العشرين تقاطع مع ش 

الملكة فيصل

20 - شريف فوزي ابراهيم ظلم تاجر فرد سبق قيده برقم    119579 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

29415 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 72ناصية ش السويس من ش 

صبحي المحامي عمرانيه غربيه

21 - نهي ابراهيم محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    3269 قيد فى 18-08-2007 برقم ايداع    3419 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/44 شارع سلم ابو قتادة بولق 

الدكرور فيصل

22 - محمد فوزي علي عزب تاجر فرد سبق قيده برقم    31447 قيد فى 13-03-2014 برقم ايداع    2516 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 9 شارع حسن عبد الحميد من شارع مراد 

مكسر طالبية فيصل

23 - عماد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    63325 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع    

13781 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 20 ش احمد الشاطورى الدقي

24 - علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    81467 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

18780 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 7 

ش عبدالمنعم سند - العجوزة المهندسين

25 - علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    81467 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

18780 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 1 

قطعة 200 مجاورة 2 الحي الول 6 اكتوبر

26 - عصام محمد امين محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    85044 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع    

6814 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 شارع مصطفي الدكمي الشيخ 

عتمان الحوامدية

27 - محمد عباس حلمي عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم    107329 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    

2449 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ش اللبيني 

طريق كرداسة

28 - سامح محمد حسين ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    116099 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع    

21021 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6ش احمد اسماعيل من د/لشين

29 - سامح محمد حسين ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    116099 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع    

21021 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش المير مرسي من ش 

دكتور لشين _فيصل مع الغاؤه

30 - سامح محمد حسين ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    116099 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

24899 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش المير مرسي من ش 

دكتور لشين _فيصل مع الغاؤه
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31 - شفيق عبد الملك شفيق ياسيليوس تاجر فرد سبق قيده برقم    10924 قيد فى 14-04-2008 برقم ايداع    

4283 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 

)B29 +B30 ( بالمركز التجارى الترفيهي )فاميلي مول( الكائن بالقطعة رقم 5 6 اكتوبر

32 - دعاء محمد انور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17483 قيد فى 19-11-2008 برقم ايداع    12131 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 12 ش 

البصره العجوزه

33 - احمد السيد احمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    25154 قيد فى 10-04-2013 برقم ايداع    

3614 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم1 متوسط ش مساكن 

المسبوكات طناش الوراق

34 - احمد الدسوقي السيد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    38727 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

28290 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش اولد البواتلي من  ش 

المشروع - المنيره الغربيه - امبابه مع الغاؤه

35 - احمد الدسوقي السيد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    38727 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع    812 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش اولد البواتلي من  ش المشروع - 

المنيره الغربيه - امبابه مع الغاؤه

36 - احمد الدسوقي السيد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    38727 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع    812 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نادى وادي دجلة فرع اكتوبر منطقة 

ZONE C C8

37 - فاطمة محمود احمد الحريري تاجر فرد سبق قيده برقم    54321 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع    

12095 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 

18 ش الشهيد الحي من ش ترعة الزمر عمرانية شرقية الجيزه

38 - عبير فرج منصور جمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    60244 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع    

7989 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

22ش محمود عامر من ش ناصر الثوره الهرم

39 - يامي صفوت تيسير محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    63337 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع    

13801 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 5 

أبراج بنك مصر من خاتم المرسلين عمرانية الجيزة

40 - ايمن محجوب عبد المعز محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم    63415 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع    

13955 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / ش 

لملوم بدير برطس م اوسيم

41 - طلعت محمد سيف بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم    74642 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    5523 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/336 أ حدائق الهرام 

البوابة الولي

42 - ماجد جرجس بطرس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    87734 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    

12051 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/20 شارع 

عبد العزيز جاويش شقة 609 الدور 6 علوى

43 - طاهر محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    117011 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع    

23173 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 11 ش المحولت عزبة نوفل الجديده المشابك فيصل

44 - صلح قوشتي محمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    20532 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع    

2602 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 4 شارع 

زمزم من كعبيش الطوابق فيصل الجيزة

45 - عبير عبد البصير عباس عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    24236 قيد فى 06-03-2013 برقم ايداع    

2321 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 2 

ش مسبك الجمهوريه من كورنيش النيل وراق الحضر الجيزه
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46 - ساهر محمود قرني سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    48775 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع    3283 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن بالعنوان/7 ش 

ناصر لشين ابو النمرس

47 - احمد محمد عبد العزيز النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم    55985 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع    

997 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 12 

ش بدوي مشرف من ش الجامع 11 حوض البرنس بين السريات الدقي الجيزة

48 - تامر محمد لطفى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61575 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع    

10593 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 378 شارع الهرم المدخل 6 

الدور الثالث الهرم

49 - تامر محمد لطفى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61575 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع    

10593 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 34 ش شعبان قطب - الطالبية - 

العمرانية

50 - تامر محمد لطفى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61575 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

16825 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 34 ش شعبان قطب - الطالبية - 

العمرانية

51 - محمد سيد عفيفى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    78718 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع    

13572 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/المحل رقم 

4/7 دور اول قطعة 54 مركز تجارى أ/أ العمرانية الثانية الحي 11 _6اكتوبر

52 - محمد حسن محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    92966 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع    

2706 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 32 

شارع الزهور ارض اللواء الجيزة

53 - نادي ابراهيم عبدالعاطي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    109010 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

5823 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة خارج زمام ابو غالب بحوالي 2 

كيلو مركز منشاة القناطر

54 - محمود سيد عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    109694 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    7259 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/19ش عزبه عبد ربه من ش 

الرشاح ترسا - المنيب - الجيزة

55 - محمود رمضان محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    112380 قيد فى 10-01-2022 برقم 

ايداع    897 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ 44ش السلم 

الندلس - العمرانيه

56 - السيد ابودوح محمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    116210 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع    

21315 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 3 

شارع عسران متفرع من شارع زغلول الهرم الجيزة

57 - محمد عبد الرءوف محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    116952 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع    

23026 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 43 ش 

علي شلتوت - العمرانية

58 - منى سابق السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    117787 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

15952 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 369 شارع الهرم برج جراند 

هاوس

59 - منى سابق السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    117787 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

15952 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 59 ش الميرغنى مع الغاؤه

60 - طارق جمعه ابراهيم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    118272 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع    

26129 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة استدراك بيانات عنوان النشاط 

ليصبح / الحسانين بجوار سوبر ماركت المنسي منشأة القناطر الجيزة
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61 - محمد شاكر عبد السلم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    8172 قيد فى 31-01-2008 برقم ايداع    

1159 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 105 ش ترعة الزمر نصر الدين 

الهرم

62 - عبد السلم محمد امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27696 قيد فى 23-09-2013 برقم ايداع    

7158 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 22 ش السلطان ابو العل من ش 

المسابك عزبة المفتي وراق العرب الوراق

63 - عصام صبري امام مصباح تاجر فرد سبق قيده برقم    37864 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع    

12730 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/ش اولد 

عبد الحميد ابو سنة قليوب

64 - محمود منجد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    41255 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    

4674 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 ش برج العربي ش الجيش 

الوراق

65 - محمد فتوح محمد عرفات تاجر فرد سبق قيده برقم    59410 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع    6523 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / 

نادي الزهور الرياضي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

66 - نجاه عاطف نصيف بظو تاجر فرد سبق قيده برقم    61563 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    

10569 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن في 

شارع السلم من شارع الظاهر بيبرس - وراق الحضر - الوراق

67 - امير عبدالمحسن سيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    70615 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

13168 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 شارع الفتح من شارع ترعة 

السواحل امبابة

68 - مينا اشرف فوزى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    79038 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

14151 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / دور 

ارضي _ودوراول_ 19 ش ممدوح المهدلي القومية - امبابة

69 - باسل محمد عبد العزيز محمد المهدي تاجر فرد سبق قيده برقم    79132 قيد فى 08-10-2019 برقم 

ايداع    14329 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 

20 ش احمد الشاطوري - الدقي

70 - ايه عزت علي عبد ربه ابو عميره تاجر فرد سبق قيده برقم    79879 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع    

15804 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/ش ترعة المنصورية 

كرداسة

71 - يحى عبدا محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    99811 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

15544 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محطة ابو غالب بجوار مدرسة 

الزراعية منشأة القناطر

72 - عبد القادر عادل عبد القادر الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم    102042 قيد فى 25-07-2022 برقم 

ايداع    17113 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ترعه عبد العال 1 تقسيم 

عمرو بن العاص فيصل الجيزه مع الغاؤه

73 - عبد القادر عادل عبد القادر الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم    102042 قيد فى 13-10-2021 برقم 

ايداع    19165 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 13 ش عبد المنعم 

التمساح من ترعة عبد العال 1 بولق الدكرور

74 - عبد القادر عادل عبد القادر الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم    102042 قيد فى 13-10-2021 برقم 

ايداع    19165 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ترعه عبد العال 1 تقسيم 

عمرو بن العاص فيصل الجيزه مع الغاؤه

75 - شادي يسري صبحي رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    111999 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

12089 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ رقم 7 بحديقة الطفال بنادى 

الصيد الدقي
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76 - محمود ابو السعود محمود درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    113348 قيد فى 22-06-2022 برقم 

ايداع    14940 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/منفذ 

15 منطقة الكروكيه نادي الصيد الدقي

77 - نصر على حندقها عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    119800 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    

29992 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

/33ج حدائق الهرام الهرم

78 - عبد العال حسن على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    119874 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    

30211 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مول الصفوه بلزا خلف سيتى 

سكيب مول 6اكتوبر

79 - بيشوى جمال لوندى عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    36043 قيد فى 30-09-2014 برقم ايداع    

10024 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي 22ش زكريا احمد قسم الزبكيه القاهره

80 - اصبح مكتب متعهد نقل عمال شربات شريف سنوسي تاجر فرد سبق قيده برقم    38521 قيد فى 

18-01-2015 برقم ايداع    501 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 16 ش مصطفي كامل من ش احمد عرابي البراجيل م اوسيم

81 - عواطف نصيف جورجي برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم    75477 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع    

7160 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/3ش المسبك 

الوراق - الجيزة

82 - احمد عبدا محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    87197 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    11006 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 3 ش 

ابن الوليد الدقي

83 - وليد حسنين رمضان فضل تاجر فرد سبق قيده برقم    90903 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

18190 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

43 ش سوريا المهندسين

84 - امير ابو الوفا ملك جريس تاجر فرد سبق قيده برقم    97303 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع    352 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/1ش مدرسه المجد 

من ش الخلص العمرانيه - الجيزة

85 - ايه جمال عبد المنعم بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    102972 قيد فى 04-06-2019 برقم ايداع    

11467 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2شارع الصحابة من شارع سعد 

فهيم _ارض اللواء

86 - ظريف سويسه جيد سويسه تاجر فرد سبق قيده برقم    117378 قيد فى 05-10-2022 برقم ايداع    

24030 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 12 ش 

علي عبد ا ش ترعه والي ناصيه عبدا موان القصبجي

87 - تهاني فرج غبور جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    119728 قيد فى 25-12-1996 برقم ايداع    

14035 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 شارع الناصر شقة9 من شارع 

المعاون عمرانيه شرقيه

88 - ايهاب فرج بحيري عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    51809 قيد فى 28-07-2016 برقم ايداع    7086 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الرئيسي الخر الكائن في عزبة 

ابوعباس شارع احمد رجب بلقس-مركز قليوب

89 - احمد سيد سليمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    62071 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    

11493 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 132 ش ترسا ابراج عكاشة 

الهرم

90 - سامح زكري لبيب ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    66331 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع    

4447 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/20ش 

السلم - من ترعه السواحل -وراق الحضر - الجيزة
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91 - امل فؤاد خلف مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    70373 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع    12815 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان / 8 ش 

البورصه الزبكيه

92 - الدالي للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم    73568 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع    

3321 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع بالعنوان/ش النصر 

15 تقاطع ش التحرير بناحية الشارة بجوار اسواق الشريفبسوهاج ببندر سوهاج

93 - السيد عبد المجيد عشماوي علي تاجر فرد سبق قيده برقم    81487 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

18817 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنون ليصبح/1ش سيد 

احمد من ش كورنيش النيل - طناش - الوراق - الجيزة

94 - ابانوب رضا رياض اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    96539 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع    

9736 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان/1 ش 

جلل ابو العينين من امتداد البراجيل

95 - ابانوب رضا رياض اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    96539 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع    

9736 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/27 ش ابو بكر الصديق من 

ش النصر امباية

96 - عماد فيليب عطا ا حنا غبرايال تاجر فرد سبق قيده برقم    114394 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    

17296 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/8ش شوقى محروس من 

ش الدكتور العمرانيه - الجيزة

97 - صابرين محمد محمود عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم    119944 قيد فى 19-02-2006 برقم ايداع    

2300 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/الرهاوى مركز منشأة 

القناطر

98 - خليفة محمد عبد الباقي تاجر فرد سبق قيده برقم    268 قيد فى 16-05-2007 برقم ايداع    269 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش نصرة من ش زغلول مشعل الهرم

99 - تامر احمد السيد مكيوى تاجر فرد سبق قيده برقم    37521 قيد فى 03-12-2014 برقم ايداع    12221 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 شارع الربعين من شارع الشيشيني 

المريوطية فيصل

100 - محمد عزت مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    39552 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع    

2049 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 61 ش المعصراوى محل 2 من 

ش خاتم المرسلين العمرانية

101 - محمد عزت مصطفى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    39552 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع    

2049 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 158 ميراك سنتر ناصية ش 

العريش محل رقم 2 أ

102 - خلف خميس يوسف علي تاجر فرد سبق قيده برقم    58010 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    

4224 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 25ش عبد الكريم حسن من 

البراجيل - اوسيم - الجيزة

103 - مينا وجية عدلى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    70750 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع    

15869 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح/ ش رحيم عبد السميع من 

ش الغاز وراق العرب

104 - احمد هانى ماجد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72717 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع    1567 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 7ش وليد  عابدين من ش المنشيه طوابق 

فيصل

105 - مصطفى عنتر عبد الشافي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    78020 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع    

12211 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان/مركز المنيا 

بني احمد الشرقية
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106 - جمال صابر عبد التواب محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    82987 قيد فى 10-02-2020 برقم 

ايداع    2444 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 22 شارعفاروق الحلو من 

شارع المريوطية الهرم

107 - شهاب ايمن صالح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    93442 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    

3614 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 104 شارع علي مرزوق البراجيل 

مركز اوسيم

108 - محمود محمد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    94178 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

5191 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ش ترعه 

عبد العال 1 من بهجت الشوربجى بولق الدكرور - الجيزة

109 - محمد احمد عطية حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    97732 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع    

11661 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح / محل رقم3  12ش 

مدكور الهرم

110 - احمد عامر عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    105307 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع    496 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تعديل العنوان ليصبح/57ش عبد الحليم 

منصور من المتربه - بشتيل - اوسيم

111 - محمود محمد احمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    113489 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

15234 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 192 شارع العروبة ناصية عبد 

ا رسلن قسم العمرانية

112 - اسلم جمال علي طه تاجر فرد سبق قيده برقم    119423 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    

29032 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش عبد المجيد بطران خلف اولد 

رجب - الهرم - الجيزة

113 - ليصبح / احمد عمر عبدالعزيز علوه تاجر فرد سبق قيده برقم    1791 قيد فى 02-07-2007 برقم 

ايداع    1838 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح/ ابو رجوان قبلي 

البدرشين

114 - ياسر على سيد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    9783 قيد فى 12-03-2008 برقم ايداع    2972 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ح 7 مسجد الحصري المحور المركزى 

مشروع سوليمار عقار 3 وحدة 103

115 - عماد الدين عبد الغفار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26080 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع    

4949 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16 ش مسجد الكوع كومبرة 

كرداسة

116 - كيرلس بخيت عيسى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    57742 قيد فى 10-04-2017 برقم ايداع    

3819 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش محمد عثمان من ش الغاز 

وراق العرب

117 - محمد لمعى محمود محمد ابوالنيل تاجر فرد سبق قيده برقم    62123 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    

11588 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة كومبره عزبة مهران مركز 

كرداسه

118 - محمد لمعى محمود محمد ابوالنيل تاجر فرد سبق قيده برقم    62123 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    

11588 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة كومبره عزبة مهران مركز 

كرداسه

119 - ايمان عادل سعد على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    67023 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع    

5978 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع بالعنوان/مركز بلقاس 

ش ابو حسن القديمة بملك امل محمد حسن محمد محمد حشيش

120 - عمرو طه محمود رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    72945 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع    

2041 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2طريق المريوطيه السياحى - 

شبرامنت
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121 - عبدا محمد قرني سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    119432 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    

29053 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش المدبح

122 - محمد عرفات احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13838 قيد فى 06-07-2008 برقم ايداع    

7688 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / طريق زويل البحاره والمنوات

123 - اشرف محمد جابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42768 قيد فى 13-07-2015 برقم ايداع    

7008 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / ش الرشاح ابو رواش - م0 كرداسة

124 - هاني سيد سيد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    62689 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع    1236 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 16 ش المجزر 

اللي المنيب

125 - فرج عيد فرج بشير تاجر فرد سبق قيده برقم    68998 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    9942 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان ش السادات امتداد 

نزله المنصوريه الهرم

126 - عبدالمجيد سعيد عبدالمجيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    74563 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    

5367 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 45 ش الشيخ محمد الغزالي الدور 

الداى الدقي

127 - مدحت عبد الملك ثابت جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    81481 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

18810 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 25ش  عباد الرحمن من ش 

الخلص بجوار مسجد الرحمن الهرم

128 - جريس عبيد جريس منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    82207 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    

735 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 3 بالعقار رقم 7 ش فيصل 

العمومي الهرم اخر ش فيصل

129 - كريم علء الدين رجب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    108894 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

5613 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/3 ش الملك 

فيصل المريوطية الهرم

130 - نصر الدين عويس جودة تاجر فرد سبق قيده برقم    129 قيد فى 13-05-2007 برقم ايداع    129 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن في// ابراج زمزم _

ميدان الحصري _محل رقم 52 _السادس من اكتوبر _الجيزة

131 - محمود فتحي عيسي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    62904 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

12992 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش الجوكس متفرع من شارع 

ناهيا بجوار بنزينة الزمر ناهيا

132 - عبد الرحمن مصطفي جلل عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    113091 قيد فى 2022-06-16 

برقم ايداع    14427 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان 

ليصبح/1ش صلح عبدالباقي من الطريق البيض ارض اللواء

133 - احمد مهدى احمد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    117938 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع    

25355 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 17 ش مسجد المغفرة من ش 

المنشية فيصل

134 - مينا غطاس رياض عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    118077 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

25699 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح //3 ش 

مندي حسونه بجوار الوحده المحلية _الكوم الحمر _م اوسيم

135 - مها يسري عبد الغفار السيد الشيمي تاجر فرد سبق قيده برقم    6027 قيد فى 22-11-2007 برقم ايداع    

7318 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 18 مكتب 1 ووك اوف كايرو 

سوديك ويست بيفرلي هيلز الشيخ زايد
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136 - درية محمد قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    56982 قيد فى 08-03-2017 برقم ايداع    2573 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قصر النيل منفذ رقم 7 داخل مركز التنميه 

الشبابيه بالجزيره

137 - كوافير صباح للسيدات تاجر فرد سبق قيده برقم    65505 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع    2860 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /5 شارع المدينة 

المنورة من شارع الشيخ فرغلي دكتور لشين فيصل

138 - عبدالمنعم عصام عبدالمنعم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    68397 قيد فى 27-06-2018 برقم 

ايداع    8702 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش جسر النيل بجوار 

المدرسه الثانويه وردان منشأة القناطر

139 - تامر سعد عبد العظيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    77980 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع    

12132 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مخزن ب اخر ش المدبح - 

المنيب - الجيزة

140 - عبد العزيز احمد عبد العزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم    88619 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

13718 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع مصنع البيبسي بجوار 

السكه الحديد برطس مركز اوسيم

141 - شهيره سعيد عبد الرشيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    97438 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    

13529 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/ 24ش 

السيد فرحات متفرع من مدرسه النجاح وراق العرب - الوراق - الجيزة

142 - محمدين فتحى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    15157 قيد فى 20-08-2008 برقم ايداع    

9268 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3ش احمد رجب من ش المريوطيه 

فيصل

143 - محمد محمود شعبان غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34870 قيد فى 17-08-2014 برقم ايداع    

8284 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المخبر اللى - دهشور - 

البدرشين -

144 - محمد محمود شعبان غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34870 قيد فى 17-08-2014 برقم ايداع    

8284 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شبرامنت - بجوار مركز الشباب - 

الهرم

145 - محمد محمود شعبان غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34870 قيد فى 02-09-2014 برقم ايداع    

8880 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شبرامنت - بجوار مركز الشباب - 

الهرم

146 - منى محمود ابراهيم محمود بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    49974 قيد فى 05-05-2016 برقم 

ايداع    5207 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة طريق اوسيم شارع 

الحرية برطس العمومي

147 - اسامه محمد عبد الدايم عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    60778 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    

9105 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة برطس ش الطريق العمومي 

بجوار المطحن م اوسيم

148 - احمد عيد سلمه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    88246 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

13018 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المسجد القبلى سقيل - م 

اوسيم

149 - ايمن ماهر حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    90145 قيد فى 07-01-2020 برقم ايداع    579 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعنوان 127ش عمر هلل 

- المعادى

150 - منال محمود ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    98855 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

13752 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع ابو غزاله شارع الحريه 

اوسيم
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151 - هاني محمد صلح زكي تاجر فرد سبق قيده برقم    2729 قيد فى 01-08-2007 برقم ايداع    2846 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه رقم 73 المنطقه السياحيه السادس 

من اكتوبر

152 - بهاء الدين بركات احمد الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم    60484 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    

7437 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن بالعنوان التالي 

/ وحدة رقم 4 بالدور الثاني بعد الرضي سنتر جولدن مول رقم 55/3/1 - المحور المركزي - مدينة 6 اكتوبر

153 - بهاء الدين بركات احمد الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم    60484 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    

7437 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 6 ش المحور المركزي - مركز 6 اكتوبر التجاري - 6 اكتوبر

154 - حازم السيد قنديل الغنامي تاجر فرد سبق قيده برقم    61309 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع    

10136 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 13 ش 

المدرسة - العمرانية

155 - حازم السيد قنديل الغنامي تاجر فرد سبق قيده برقم    61309 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع    

10136 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف نشاط الرئيسي الكائن 

بالعنوان التالي / / زواية ابو مسلم علي ترعة الزعرة حوض الحاجز الوسطاني رقم 10 بجوار سيد صبيح

156 - سيد محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    64099 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع    244 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 7ش يحي احمد امتداد حسن الصبان خلف 

ش  الربعين فيصل

157 - سعيد محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    76329 قيد فى 20-06-2019 برقم ايداع    8941 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش عبده الفولي المنوات

158 - اسامه خضر عمر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    85021 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    

6773 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /15 ش 

المعاون تقاطع ش الجزائر  عمرانيه شرقيه العمرانيه الجيزه

159 - ابراهيم ثابت فتحي عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87379 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع    

11359 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / 8 ش عطبره مدينة 

الطلبه من احمد عرابي المهندسين

160 - روبرت حنا راتب حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    96961 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    

10590 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح/ 2ح رشدي انيس من 

كامل همام ش البصراوي امبابه

161 - شهد عاطف عبد الكريم قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    111081 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

10145 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح/ 174ج حدائق الهرام 

البوابه الولى الهرم

162 - شعبان عبد الكريم عبد الكريم المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    50168 قيد فى 11-05-2016 برقم 

ايداع    5502 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش بور سعيد من ش 

المركز ابو النمرس - الجيزة

163 - وحيد رمسيس ويصا شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    61086 قيد فى 07-09-2017 برقم ايداع    

9722 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/شارع اسعد 

عوض الشيمى السوق نكل م م القناطر

164 - ابانوب شفيق جرجس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    67277 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع    

6516 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /10 ش 

اسوان وراق الحضر

165 - عمرو عبدا صابر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    69652 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    

11232 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 ش محمد محجوب همفرس ب 

الدكرور

Page 126 of 209 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

166 - احمد فتحي مليجي محسب العليمي تاجر فرد سبق قيده برقم    93610 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    

3939 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح/ 16ش عبدالعال عبد 

العاطي العمرانيه

167 - احمد موسي علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    102731 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

20363 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/محل رقم 

lg 22 بلدور الرضي بالمول التجاري the yard الرحاب

168 - محمود محمد الدرديري محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    114429 قيد فى 28-07-2022 برقم 

ايداع    17376 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 

ابوغالب - مركز منشاة القناطر

169 - حسين محمد حسين حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    117927 قيد فى 26-07-2011 برقم ايداع    

13411 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط الزراعي 

العياط

170 - عمار محمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    118009 قيد فى 23-10-2022 برقم ايداع    

25530 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 54 ش عبد الحميد دعبس من 

مطار امبابة

171 - زغلول جمعه عبد الحميد عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم    120278 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع    31525 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/4 

ش عمر بن الخطاب من ش بشتيل

172 - كريستيان سيداروس سيداروس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    281 قيد فى 16-05-2007 برقم 

ايداع    282 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/102 

ب ش الميرغني

173 - هانى ناجى عياد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    10307 قيد فى 27-03-2008 برقم ايداع    3578 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11ش عبد الحي شعراوي محل 11 

الزاويه الحمرا

174 - هشام سيد عبد الرحمن السيد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم    46977 قيد فى 14-01-2016 برقم ايداع    

498 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ش رمضان 

ام دينار - مركز منشاة القناطر

175 - احمد بهجت محمد شفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    49330 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع    

4176 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 68 ش 

28 مدينة التحرير - امبابة

176 - دينا سعيد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    64735 قيد فى 31-01-2018 برقم ايداع    1460 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4ش عبد الفتاح ابو الحسن العمرانيه

177 - احمد محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    66439 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع    

4673 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 1g الدور الرضي مول 

العامر قطعه 8 الحي التاسع مج1 الشيخ زايد

178 - على احمد الجارحى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    66483 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع    

4774 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الرئيسي الخر ليصبح /

شارع المعهد الديني بجوار مسجد سيدي عمر ناهيا مركز كرداسة

179 - على احمد الجارحى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    66483 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

21185 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع المعهد الديني بجوار مسجد 

سيدي عمر ناهيا مركز كرداسة

180 - حسن انور حسن علي تاجر فرد سبق قيده برقم    70828 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع    13399 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح/1ش صابر عبد 

العال خلف من ش المساكن محطه المياه وراق - الجيزة
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181 - ساميه ابراهيم محمد عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم    77537 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع    

11257 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المناشي البلد بجوار صيدلية د 

عل صلح م منشأة القناطر

182 - سالم صلح محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    79204 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع    

14469 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح / طريق الخطاطبة 

المناشي وردان م0 منشاة القناطر

183 - احمد جمال كامل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    80424 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    

16880 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط 

ليصبح/305 د الضغط العالى حدائق الهرام - الهرم - الجيزة

184 - اسماعيل صلح فراج على تاجر فرد سبق قيده برقم    95345 قيد فى 09-08-2017 برقم ايداع    

15117 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش احمد ضيف ا برج ريتاج 

الهرم

185 - اسماعيل صلح فراج على تاجر فرد سبق قيده برقم    95345 قيد فى 09-08-2017 برقم ايداع    

15117 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح العنوان / 54 شارع هشام 

لبيب المنطقة الثامنة

186 - عثمان عبدالرحمن محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    97715 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع    

11640 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ق 41 الصناعية الثانية 6 اكتوبر

187 - مراد الملح عزمي صادق تاجر فرد سبق قيده برقم    105829 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

25772 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محو الفرع الكائن في طريق 

مصر اسيوط الزراعي الحوامديه

188 - محمد عاطف حلمي خراشي تاجر فرد سبق قيده برقم    109900 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    

7692 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 192 برج اليرموك ش كعبيش 

امام سنتر شاهين فيصل

189 - محمد عاطف حلمي خراشي تاجر فرد سبق قيده برقم    109900 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    

7692 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 4 ش ممدوح رضوان الصفا 

والمروة فيصل مع الغاؤه

190 - فاطمه محمد ابو الخير امبابي تاجر فرد سبق قيده برقم    111760 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

11544 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ رقم 24 منطقة السكواش 

بفرع نادى الصيد المصري 6 اكتوبر

191 - رامي فوزي حسن امام تاجر فرد سبق قيده برقم    113329 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    

14905 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/1 ش محمد 

يوسف من ش د لشين برج المستقبل فيصل

192 - احمد شحاته لبيب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    117561 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع    

24472 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش خاتم المرسلين العمرنية

193 - هابى احمد عبد العزيز حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    2315 قيد فى 18-07-2007 برقم ايداع    

2404 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حذف الفرع الكائن  / 62 عقار 

رقم 17 شارع البستان - من شارع التحرير - عابدين - القاهرة

194 - المير للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    17160 قيد فى 09-11-2008 برقم ايداع    

11735 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16برج السراء من ش الدكتور 

لشين فيصل

195 - علء سعد عبود علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    57632 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع    

3654 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن في العنوان 

شارع الجمهوريه بجوار البنك الهلي اوسيم
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196 - محمد عبد الحق عبد العال عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    57924 قيد فى 18-04-2017 برقم 

ايداع    4095 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش المعتمديه من ش جمال 

عبدالناصر كرداسه

197 - سامح سعد ابراهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    66552 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع    

4898 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش عمر المصري من ش 

عارف الصمطي العروبة العمرانية

198 - انطون وليم شوقي حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    81308 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

18506 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 1 ش 

محمد الجهيني الثلثيني العمرانيه

199 - ياسر محمد عبد السلم الصاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    108556 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

4933 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 63ش جامع النصر متفرع من 

شارع 6اكتوبر ناهيا بولق الدكرور

200 - سلم محمد عبد الخالق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    110974 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

9933 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/5 وصلة 

دهشور مول سيتي ووك الممشي السياحي  مدينة الشيخ زايد

201 - محسن هاشم حسن عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم    13814 قيد فى 06-07-2008 برقم ايداع    

7661 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الموافقه علي افتتاح فرع تابع 

للسجل بالعنوان التالي / 17 ش عزيز المصري ناصية ش مصطفي من جسر السويس عين شمس

202 - بكر سعد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    18743 قيد فى 12-01-2009 برقم ايداع    361 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 3 ش عمر بن الخطاب 

خلف قاعة سيد درويش _العمرانية

203 - عرفه على جمعه عقاب تاجر فرد سبق قيده برقم    19457 قيد فى 05-02-2009 برقم ايداع    1265 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي / 

27 ش عبد الحميد عيسي السياحي الدور الثاني كرداسة الجيزة

204 - محمد حسانين محمد حسانين السمين تاجر فرد سبق قيده برقم    21326 قيد فى 08-04-2009 برقم 

ايداع    3601 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / مصنع ب القطعه 251 المطورين المنطقه السابعه السادات

205 - محمد حسانين محمد حسانين السمين تاجر فرد سبق قيده برقم    21326 قيد فى 08-04-2009 برقم 

ايداع    3601 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقةعلي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / مزرعه ب الكيلو 52 غرب طريق مصر الصحراوي 173 ب 186 أ 187 أ

206 - محمود صابر محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    44710 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع    

9898 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان/19 ش مجلس 

الشعب

207 - اصبح مؤسسة البوهى تاجر فرد سبق قيده برقم    46697 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع    64 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الرئيسي الخر الكائن بالعنوان التالي / 

الدور 3 منزل 10 ابو مجدول ابو رواش - ناهيا غرب البلد - كرداسة 0

208 - هاني محمد توفيق علي تاجر فرد سبق قيده برقم    98036 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

12210 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / شارع حمد ياسين فيصل الجيزة

209 - حازم ناصح محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    98731 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

13515 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان 

التالي / 2 ش جمال محمد المنيب الجيزة

210 - ناهد محمد هارون معوض وزيري تاجر فرد سبق قيده برقم    115727 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع    20235 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح/ 1ش المدارس 

من ش مستشفى الصدر العمرانيه
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211 - محمد مصطفي محفوظ البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    120099 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

30924 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش حسن القطش من ش المنشية 

فيصل

212 - احمد عبدالحكم محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    120461 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع    32064 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / سقيل كورنيش النيل امام محطة الكهرباء اوسيم الجيزة

213 - احمد عبدالحكم محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    120461 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع    32064 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / 47 ش البوهي محل رقم 11 عمارة الوقاف امبابة الجيزة

214 - سيد احمد محمود ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    48302 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع    

2528 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1شارع محمود الفيومى الطابق - 

بولق الدكرور

215 - ايمن عزت داخلى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    52716 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع    

9530 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/شارع 26 يوليو ميدان لبنان 

بالدور الول بالميزانية العجوزة

216 - صفوت صبحي مختار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87914 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

12390 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/كوبري 

برفيكو طريق المنصورية منشأة القناطر

217 - علي سيد علي يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    103117 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع    

21025 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة سيد الشيمي الحفرية بشتيل البلد 

اوسيم

218 - احمد محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106499 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع    557 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابورجوان القبلى مع الغاؤه

219 - احمد محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106499 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع    557 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جزيره محمد طريق طناش امام المدرسه 

الجديده

220 - احمد محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106499 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    753 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابورجوان القبلى

221 - عبدا محمد قرني سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    119432 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    

29053 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 3 

ب ش السوق التجاري متفرع من ش المديح الجيزة

222 - اصبحت  مؤسسه شيمي لتجاره الزيوت تاجر فرد سبق قيده برقم    26780 قيد فى 18-06-2013 برقم 

ايداع    6003 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة لتصبح/ 2شارع المحمدى 

السكران من مصرف اللبينى محل رقم 2 - الهرم

223 - اصبحت  مؤسسه شيمي لتجاره الزيوت تاجر فرد سبق قيده برقم    26780 قيد فى 18-06-2013 برقم 

ايداع    6003 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة حذف الفرع الكائن في/ 

الحي الثاني سنتر الردنيه - محل رقم 8 محور الكفراوي - 6 اكتوبر

224 - بنيامين ناشد بنيامين ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم    36211 قيد فى 14-10-2014 برقم ايداع    

10267 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 3 شارع فاطمة رشدي من 

خاتم المرسلين العمرانية الجيزه

225 - بيتر فتحى لطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    39965 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع    

2689 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16 شارع شريف من ش العروبة 

م المل امبابة
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226 - سامي عبد الفتاح حسنين ناجي تاجر فرد سبق قيده برقم    40962 قيد فى 26-04-2015 برقم ايداع    

4247 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع حسن حربي من الجمعية 

الزراعية وراق العرب الدور فوق الرضي

227 - محمد مصطفي محمود ابوطالب تاجر فرد سبق قيده برقم    67322 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع    

6601 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 109 الدور الول مبني 

الخدمات مشروع بيتا جرينز ق 158 حدائق اكتوبر مينة 6 اكتوبر

228 - محمود عبد العاطي عبد ا عبد البر تاجر فرد سبق قيده برقم    81010 قيد فى 08-12-2019 برقم 

ايداع    17988 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/

محل رقم 3 مشروع بزنس بوينت الحي 12 الشيخ زايد 6 اكتوبر

229 - صموئيل سمري صموئيل بهنان تاجر فرد سبق قيده برقم    92310 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع    

3349 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة /

230 - احمد محمد محمد احمد عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم    98553 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

83195 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5 ش عبد الرحيم باشا صبري 

الدقي

231 - رغدة محمد رياض عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    107248 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع    

2264 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 24 شارع عمرو بن الخطاب من 

شارع جمال عبد الناصر المنيب

232 - محمد مجدي محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    112108 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

12308 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان التالي / ش 

سعد زغلول - كرداسة

233 - خالد رفقى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    120537 قيد فى 02-04-2006 برقم ايداع    

4989 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/10 ش السكة 

الحديد المنيب

234 - سالم سيد عبد ا سيلمان تاجر فرد سبق قيده برقم    22044 قيد فى 12-12-2012 برقم ايداع    

1827 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ليصبح/ عرب العيايده الصف 

الجيزه

235 - منسي للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    50217 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع    5579 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7ش محمد السباعي شقه 11 الدور السادس 

النزهه الجديده

236 - معتز هانى محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    62949 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

13068 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 بر ج الخلص ش العمران 

متفرع من ش العمدة خلف المطاحن فيصل

237 - مجدى مجاهد رمضان اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    74799 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع    

5854 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2ش علي الطحاوي من ش 

بورسعيد عزبة العقاد المطريه محافظة القاهره

238 - صموئيل سمري صموئيل بهنان تاجر فرد سبق قيده برقم    92310 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع    

3349 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 98ش كورنيش النيل - وراق 

الحضر - الوراق

239 - عبدا ناجي سرور توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    115601 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

19959 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 81ح حدائق الهرام الهرم

240 - محمود رفعت حامد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    119447 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

29109 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش محمد علي يونس من 

البوهي امبابة
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241 - محمد مصطفي محفوظ البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    120099 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

30924 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 45 شارع احمد ماهر مع 

الغاؤه

242 - محمد مصطفي محفوظ البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    120099 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

30924 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش حسن القطش من ش المنشية 

فيصل

243 - محمد مصطفي محفوظ البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    120099 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

32193 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 45 شارع احمد ماهر مع 

الغاؤه
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النشاط

1 - حليمه عبد الجليل السيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  28213 قيد فى 27-10-2013 برقم ايداع    8048

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

2 - محمد احمد محمود محمد عتابى تاجر فرد سبق قيده برقم  28777 قيد فى 20-11-2013 برقم ايداع    

8914وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح تجميع البان

3 - محمد احمد محمود محمد عتابى تاجر فرد سبق قيده برقم  28777 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

24307وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مطعم كشري

4 - جمال كمال محمد عطا هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  37727 قيد فى 11-12-2014 برقم ايداع    

12529وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط / بيع وتوريد قطع غيار سيارات 

وصيانه سيارات

5 - محمد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  42837 قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع    

7107وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مصنع تشكيل معادن وطلء معادن

6 - هدى يوسف السيد احمد السود تاجر فرد سبق قيده برقم  59172 قيد فى 07-06-2017 برقم ايداع    

6122وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد

7 - هدي فاروق محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  89269 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    15005

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /بقالة وتعديل نشاط الرئيسي ليصبح مكتب نقل 

عمال داخل ج م ع

8 - عبد العال سلطان عبد العال عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  103638 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع    

21974وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/تغيير زيوت وشحوم سيارات

9 - شريف فوزي ابراهيم ظلم تاجر فرد سبق قيده برقم  119579 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

29415وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل بيع ملبس و مفروشات

10 - مصطفي يوسف محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  3136 قيد فى 14-08-2007 برقم ايداع    3266

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة العلف

11 - شيماء سمير محمد محمد ابو المعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  29595 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع    

10143وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/مكتب نقل عمال

12 - بكر عباس بكر عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  42150 قيد فى 11-06-2015 برقم ايداع    6055

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط رحلت ليصبح النشاط مكتب نقل عمال 

ورحلت

13 - فرحات كامل فلتس يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  45258 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    

10742وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بقالة جملة ومواد غذائية

14 - اسلم عمر عبد الحميد ابو صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  53473 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع    

10724وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريد مياه

15 - مصطفى عابدين عبد الجابر حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  56424 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع    

1678وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط وحذف نشاط رحلت 

وتعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال

16 - عزه نجاح مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94098 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    5036

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف رحلت ليصبح مكتب نقل عمال

17 - محمود جميل عبد الكريم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  105802 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

25727وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط رحلت ليصبح نقل عمال فقط

18 - محمد مصطفي محمد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  17573 قيد فى 23-11-2008 برقم ايداع    

12241وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة وتصنيع الملبس 

الجاهزة

19 - هيثم محمود عطيه ركابى تاجر فرد سبق قيده برقم  21992 قيد فى 10-12-2012 برقم ايداع    1765

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / انابيب بلستيكية )تصنيع شاليموه(
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20 - محمود نبيل جابرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27209 قيد فى 18-07-2013 برقم ايداع    6626

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط المركز الرئيسي ليصبح / مكتب مقاولت 

عمومية وتوريدات

21 - محمد جمال حامد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  36785 قيد فى 10-11-2014 برقم ايداع    

11148وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/نقل عمال داخل ج م ع

22 - احمد الدسوقي السيد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  38727 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع    812

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تقديم وجبات سريعة

23 - ايمن محجوب عبد المعز محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  63415 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع    

13955وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجميع البان

24 - سمير زكريا متياس ملك تاجر فرد سبق قيده برقم  63559 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع    14247

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمه متعهد من النشاط

25 - احمد حسن امبابى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  86185 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    9015

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العمومية وتجارة الخردة

26 - طاهر محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  117011 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع    

23173وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع دقيق حر

27 - منتصر عبدالفتاح مزيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  118931 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

27702وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد وتصدير ومقاولت عموميه 

وخدمات النقل

28 - امير السعيد محمد الغريب تاجر فرد سبق قيده برقم  118932 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

27703وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد وتصدير ومقاولت عموميه

29 - اصبح عادل حسن محمود الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  21852 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع    

1578وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال ورحلت

30 - عبير عبد البصير عباس عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  24236 قيد فى 06-03-2013 برقم ايداع    

2321وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تصدير وتوريدات عموميه ) 

دون كمبيوتر (

31 - سامي سعيد محمود نور تاجر فرد سبق قيده برقم  25885 قيد فى 12-05-2013 برقم ايداع    4653

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عمومية ) دون كمبيوتر (

32 - حمدي عبد النبي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  51396 قيد فى 03-07-2016 برقم ايداع    7406وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / وكيل توزيع بالعمولة للسجاير

33 - غالب فؤاد احمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  53070 قيد فى 27-09-2016 برقم ايداع    10091

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /انشاء ملعب ومنشات رياضيه

34 - ساميه طه ابراهيم عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  70832 قيد فى 09-10-2018 برقم ايداع    

13406وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط تجارة المفروشات

35 - عصام ناجى شكرى ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  71174 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

15990وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /مقاولت ديكور وتوريدات 

عموميه ومعالجه مياه

36 - عمرو حسن عبد النبي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  78172 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع    

12493وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   الغاء كلمة متعهد من النشاط ليصبح / مكتب نقل 

عمال

37 - محمد سيد عفيفى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  78718 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع    13572

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/مركز تجميل سيدات ورجال وتعليم تصفيف 

الشعر

38 - اضاف السم التجاري / حبال يوسف العدس تاجر فرد سبق قيده برقم  91908 قيد فى 2021-01-17 

برقم ايداع    776وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع الحبال والدوباره
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39 - محمد كرم عواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110723 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    9422

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة

40 - محمد حلمي السيد محمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  119562 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

29370وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح ورشة تصنيع موبيليا

41 - احمد السيد عبد الجواد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  4260 قيد فى 19-09-2007 برقم ايداع    4493

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال

42 - ناصر محمد عبد الرازق القهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  16518 قيد فى 19-10-2008 برقم ايداع    

10955وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / انتاج شتلت فاكهه و زينه الى 

النشاط الصلي

43 - دعاء سيد عبد المنعم عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  36460 قيد فى 26-10-2014 برقم ايداع    

10632وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريدات عمومية

44 - مهند حسني حمزة محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52796 قيد فى 07-09-2016 برقم ايداع    9661

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال داخل ج م 

ع

45 - امير فيصل ميرغني حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  55255 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    

13594وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية

46 - محمد زكريا السيد ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  61580 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع    

10603وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال

47 - سعودي منصور رجب منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  64036 قيد فى 02-01-2018 برقم ايداع    

110وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب مساحة وتوريد اجهزة واطقم وكافة 

العمال المساحية

48 - امير عبدالمحسن سيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  70615 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

13168وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 على النشاط الرئيسى

49 - خالد سعد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  79252 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع    14553

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشط ليصبح/توريدات المواد الغذائية والمشروبات 

الساخنة والمثلجة والمياه الغازية والمعدنية وادارة المطاعم وادارة البوفيهات وتقديم الوجبات الجاهزة والكاترينج

50 - عبد القادر عادل عبد القادر الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم  102042 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

19165وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/ مصنع حقن ونفخ البلستيكات

51 - عبد القادر عادل عبد القادر الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم  102042 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

17113وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  صالة العاب رياضية

52 - محمد حمدا ابو الوفا حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم  109582 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

7045وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تصنيع وتعبئه صيانه جميع 

انواع الطفايات

53 - معتز احمد عبدالحافظ محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  115199 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

19079وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مطعم وكافيه

54 - نصر على حندقها عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  119800 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    

30146وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مطعم سمك

55 - نصر على حندقها عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  119800 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    

29992وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط مطعم سمك

56 - محمد حمدان محمد تعيلب تاجر فرد سبق قيده برقم  22494 قيد فى 30-12-2012 برقم ايداع    2425

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط توريدات عموميه

57 - اصبح مكتب متعهد نقل عمال شربات شريف سنوسي تاجر فرد سبق قيده برقم  38521 قيد فى 

18-01-2015 برقم ايداع    501وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمه متعهد من 

النشاط الصلي   واضافه نشاط معرض سجاد ومفروشات
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58 - نجلء هاشم مهنا حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  52711 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع    9524

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط  ليصبح / توريدات عموميه

59 - ناريمان سلمه حنا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  61020 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    9589

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمه متعهد

60 - احمد مسعود مبروك عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  61573 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع    

10588وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد ليصبح النشاط/ نقل عمال داخل 

ج م ع . دون القيام باعمال شركات السياحه

61 - سعيد محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62772 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    12761

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد مستحضرات التجميل و منظفات 

صناعيه و ادوات امن صناعي على النشاط الرئيسي

62 - حسن محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65549 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع    2943

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عموميه

63 - عزه صابر عواد الصاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  69465 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع    10888

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه

64 - احمد طارق سيد احمد مهدي تاجر فرد سبق قيده برقم  70331 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع    

12584وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ ايجار السيارات لحساب 

الغير

65 - جابر رجب جابر ابوالنجا تاجر فرد سبق قيده برقم  79396 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع    14862

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد ومكتب الرحلت واقتصار النشاط علي 

نقل العمال داخل ج م ع

66 - علية ابراهيم عبد ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  88807 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    

14072وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ كيماويات و تحليل عينات نباتيه و 

حيوانيه الى النشاط الصلي

67 - وليد حسنين رمضان فضل تاجر فرد سبق قيده برقم  90903 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

18190وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه /توريد المعادن والخشاب ومستلزمات 

المسارح والديكورات

68 - نور الدين محمود احمد كمال حافظ الجلد تاجر فرد سبق قيده برقم  105627 قيد فى 21-12-2021 برقم 

ايداع    25408وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع لدي الغير واغذيه 

خاصه علي النشاط الصلي

69 - شادي يسري صبحي رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  111999 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

12089وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تقديم مأكولت ومشروبات

70 - تهاني فرج غبور جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  119728 قيد فى 25-12-1996 برقم ايداع    

14035وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ توريد ملبس وقايه لجهات 

ملزمة بالخصم

71 - تعديل السمة التجارية لتصبح / عويمر للتكيفات واعمال المقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  31149 قيد فى 

02-03-2014 برقم ايداع    2021وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / 

مقاولت عامة وكهروميكانيكية وتوريد وتركيب وصيانة التكيفات

72 - خالد محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  39157 قيد فى 11-02-2015 برقم ايداع    1458وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال داخل )

ج0م0ع(

73 - منى حسنى عطية عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  68722 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع    

9358وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية ومقاولت عمومية

74 - الدالي للتوريدات العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  73568 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع    3321

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع ملبس جاهزة
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75 - هشام احمد صديق سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  81367 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    18609

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط المقاولت

76 - محمد صلح محمد ابو عمه تاجر فرد سبق قيده برقم  102005 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

191106وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة

77 - محمد صلح اسماعيل نجدي تاجر فرد سبق قيده برقم  102922 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

20666وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف رحلت من النشاط

78 - محمود عبد الفتاح محمود علي منجود تاجر فرد سبق قيده برقم  115844 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع    20466وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/المطاعم وخدمات الطعمة 

المتنقلة

79 - محمد سعيد حفنى عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  119967 قيد فى 20-04-2016 برقم ايداع    0وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط المقاولت ليصبح النشاط توريدات عمومية واعمال 

هندسية واكريلك

80 - احمد بيومي محمد بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  10642 قيد فى 07-04-2008 برقم ايداع    3963

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع وصيانة كمبيوتر وموبيلت

81 - مصطفي محمد هارون حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11402 قيد فى 24-04-2008 برقم ايداع    

4809وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نششاط متعهد ليصبح النشاط/ مكتب رحلت و 

نقل عمال

82 - سعد سمير سعد الدين فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  22790 قيد فى 09-01-2013 برقم ايداع    315

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال

83 - نجاح سليمان سالم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34664 قيد فى 06-08-2014 برقم ايداع    7924

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد من النشاط الرئيسي ليصبح/ مكتب نقل 

عمال

84 - منال عبد النبي علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  43324 قيد فى 16-08-2015 برقم ايداع    7845

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال داخل ج م 

ع

85 - احمد عبد المعطي رزق علفه تاجر فرد سبق قيده برقم  63820 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع    

14739وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تسويق عقارى على النشاط الصلى

86 - يحيى محمود محمد محمود علي حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  67621 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع    

7179وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تخليص جمركي

87 - احمد هانى ماجد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72717 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع    1567وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عامه و مقاولت على النشاط الصلي

88 - مصطفى عنتر عبد الشافي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  78020 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع    

12211وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/حظيرة تربية وبيع مواشي علي 

النشاط الرئيسي

89 - اسماء فوزي احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  81035 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع    18031

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الستيراد

90 - بيتر خيرى شكرى مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم  81560 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    18964

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تصنيع ملبس جاهزة

91 - محمد عبدالعاطي حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  83570 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    

3665وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ملبس جاهزة

92 - نسمه عبدالمنعم هاشم على تاجر فرد سبق قيده برقم  84298 قيد فى 12-05-2020 برقم ايداع    5295

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف رحلت من النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال داخل)

ج0م0ع(
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93 - اسامه صلح الدين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  84911 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع    6576

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط المقاولت وتعديل النشاط ليصبح/تجارة الحديد 

والتوريدات العمومية والستيراد  والتصدير

94 - شهاب ايمن صالح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  93442 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    3614

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجميع كنترولت المصاعد

95 - جميل عبدا ابراهيم عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  98672 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع    

13409وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/بيع قطع غيار المركبات ذات 

المحركات وملحقاتها

96 - علي السيد علي عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  102488 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    19903

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط الرحلت ليصبح/ مكتب نقل عمال

97 - محمود حسين مهران احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102512 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

19950وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ادارة ساحات ودخول مزادات

98 - امال محمود محمد محمد البلم تاجر فرد سبق قيده برقم  103840 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

22331وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف رحلت من النشاط ليصبح/ مكتب نقل عمال

99 - نيفين عزت عباس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  109195 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

6247وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/زراعة الخضر والبطيخيات 

والجذور والدرنات

100 - اسماء عبد العزيز عبد العزيز البرغوث تاجر فرد سبق قيده برقم  109448 قيد فى 14-03-2022 برقم 

ايداع    6754وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد مواد غذائية ومضرب 

رز

101 - مشيل سعد امير نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  117966 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع    

25415وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد وصيانة ماكينات التصوير 

علي النشاط الصلي

102 - اصبح  مكتب رحلت عربى شكرى سيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  6713 قيد فى 

12-12-2007 برقم ايداع    7139وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمه متعهد من 

النشاط

103 - حسين احمد محمد حسن مصطفي للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  7064 قيد فى 29-12-2007 برقم 

ايداع    7575وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط مكتب رحلت وكلمة متعهد 

واقتصار النشاط علي مكتب نقل عمال

104 - عماد الدين عبد الغفار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26080 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع    

4949وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع مخبوزات

105 - اشرف محمد جابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42768 قيد فى 13-07-2015 برقم ايداع    7008

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تصنيع الواح بانل

106 - عمر محمد السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  45154 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع    10586

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح توريد اجهزة الباركود

107 - محمد لمعى محمود محمد ابوالنيل تاجر فرد سبق قيده برقم  62123 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    

11588وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مصنع تجميع و تصنيع شنط السفر و 

جميع انواع الشنط الي النشاط الصلي

108 - ايمان عادل سعد على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  67023 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع    5978

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة

109 - ابراهيم صلح عبد الرحمن طايع تاجر فرد سبق قيده برقم  87805 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    

12195وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/معرض ادوات كهربائية وتوريدات عمومية

110 - كمال عبد النبي سعد عتابي تاجر فرد سبق قيده برقم  115028 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

18681وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النقل البري للبضائع
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111 - محمد عرفات احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13838 قيد فى 06-07-2008 برقم ايداع    

7688وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة الخرده علي النشاط الصلي

112 - محمد عبد ا على عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  30891 قيد فى 13-02-2014 برقم ايداع    

1543وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مغسلة ملبس جاهزة غسل وكي 

وتنظيف لشتي انواع الملبس بما فيها الفراء والمنسوجات وتشمل جمع وتوزيع الغسيل

113 - عبد الرحيم عبد الناصر عبد الوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48863 قيد فى 22-03-2016 برقم 

ايداع    3417وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/استيراد وتصدير العسل السود 

بجميع مشتقاته وتوريد المولس والصافول

114 - محمد فخري محمود راوي تاجر فرد سبق قيده برقم  66012 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع    

3807وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح توريدات عمومية

115 - احمد نبيل محمد عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  72764 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع    1670

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة الجملة غير المتخصصة

116 - عبدالرحمن محمد محمد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  90599 قيد فى 23-04-2020 برقم ايداع    

4257وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ورشة نجارة

117 - عبد الرحمن كرم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  94142 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

5131وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   عمالة وايجار سيارات

118 - ابراهيم احمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102626 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

20183وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الستيراد والتصدير وتصنيع المستلزمات الطبية 

لدي الغير

119 - كريم علء الدين رجب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  108894 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

5613وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اجهزة كهربائية

120 - هشام عبد الغفار حسين سند تاجر فرد سبق قيده برقم  109086 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    

6011وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /اليكترونيات ومعدات صوت واضاءه

121 - ياسمين محمد علء الدين عبد الحى تاجر فرد سبق قيده برقم  114192 قيد فى 21-07-2022 برقم 

ايداع    16843وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/استيراد وتصدير وتصنيع 

مستلزمات طبية لدي الغير

122 - عصام سعد عبد الهي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  119737 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع    

29831وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت

123 - احمد رمضان محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  119739 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع    

29836وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت

124 - محمد طه السيد حربى تاجر فرد سبق قيده برقم  120122 قيد فى 15-02-2012 برقم ايداع    3185

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الستيراد والتصدير وتقسيم الراضى

125 - محمد طه السيد حربى تاجر فرد سبق قيده برقم  120122 قيد فى 15-02-2012 برقم ايداع    3185

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تطوير عقارى واداره مشروعات

126 - عمر على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  28559 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع    8569وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال داخل )ج0م0ع(

127 - حسام الدين فتحى حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36529 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع    

10764وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط صيانة موازين

128 - علء حسن قطب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47168 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع    786وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت وتوريدات عموميه

129 - محمود فتحي عيسي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  62904 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

12992وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع لتصنيع رولت واكياس بلستيك

130 - رمضان كامل عبدالجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  71756 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    

17161وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/تجارة مواد غذائية جافة جملة
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131 - عبدالسلم كمال عبدالسلم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  72172 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    

424وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ النقل الدولي للبضائع و التخليص 

الجمركي .  و اضافة نشاط/ توريد و تجارة حاصلت زراعيه و اعلف.

132 - المير ظريف مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  80506 قيد فى 24-11-2019 برقم ايداع    17033

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد مستلزمات ملبس

133 - قطب عادل قطب علي تاجر فرد سبق قيده برقم  91667 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع    306وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح // بيع ملبس جاهزة واحذية وتحويلت 

الكاش وشحن الرصيد

134 - هاني سالم صالح ليله تاجر فرد سبق قيده برقم  99518 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    15019

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/صيانه الحفارات والجرارات

135 - سامح نصري عطيه بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  107240 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع    

2244وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تسويق عقارى

136 - عبد الرحمن مصطفي جلل عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  113091 قيد فى 16-06-2022 برقم 

ايداع    14427وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ليصبح / توريد اجهزه كهربائيه

137 - سيد محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  53112 قيد فى 29-09-2016 برقم ايداع    10160

وفى تاريخ  17-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط الصلي ليصبح / مكتب نقل 

عمال داخل )ج0م0ع(

138 - خالد مجدى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  21984 قيد فى 10-12-2012 برقم ايداع    

1753وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

139 - وليد فتحى محمد عبد الحميد العقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  28063 قيد فى 22-10-2013 برقم 

ايداع    7812وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل عمال داخل ج م ع

140 - نبيل سليمان بدر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  38890 قيد فى 02-02-2015 برقم ايداع    1055

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامة

141 - مرقس شكرى كامل غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  61984 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع    

11355وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت وتشطيبات

142 - تامر ممدوح زيد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  63814 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع    14720

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/تصنيع مستحضرات تجميل لدي الغير

143 - كوافير صباح للسيدات تاجر فرد سبق قيده برقم  65505 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع    2860

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح //بيع ملبس جاهزة

144 - عبدالمنعم عصام عبدالمنعم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  68397 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    

8702وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط بيع ملبس واحذيه

145 - كريم حسن ابراهيم امام تاجر فرد سبق قيده برقم  69353 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع    10670

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط رحلت ومتعهد ليصبح النشاط نقل عمال داخل 

ج م ع

146 - رضا سلمه كامل عبدالونيس تاجر فرد سبق قيده برقم  76683 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع    

9631وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب نقل عمال

147 - عبد العزيز احمد عبد العزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  88619 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    

13718وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح ورشة نجارة

148 - عبدا ابراهيم خليل شراره تاجر فرد سبق قيده برقم  100339 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    

16546وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد

149 - احمد سعد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  106595 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    932وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/توريد منتجات البان

150 - عصام محمد حسن علي عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  114197 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

16852وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح بقالة جافة
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151 - احمد عاطف سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22429 قيد فى 26-12-2012 برقم ايداع    2343

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

152 - محمد محمود شعبان غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34870 قيد فى 17-08-2014 برقم ايداع    8284

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب نقل عمال على النشاط الرئيسي

153 - اسامه محمد عبد الدايم عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  60778 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    

9105وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع الدوات المعدنية والطلء والزجاج بالتجزئة في 

المتاجر

154 - رامى مصطفى عبد المحسن قديحة تاجر فرد سبق قيده برقم  83183 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع    

2850وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ليصبح/ مطعم لتقديم المأكولت

155 - استدراك بيانات السم التجاري ليصبح  قوره للتجارة والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  

84461 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع    5604وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة نشاط تقديم وجبات سريعة

156 - احمد عيد سلمه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  88246 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    13018

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ ورشة خياطه

157 - منال محمود ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  98855 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

13752وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استوديو تصوير على النشاط الصلي

158 - اسماء كمال عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  115429 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

19618وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتبة

159 - احمد سمير عبده نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  115595 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

19948وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مواد غذائيه على النشاط الصلي

160 - محمد على ابراهيم علي الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  119473 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

29178وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / معرض لتجاره السيارات

161 - رحمه على ابراهيم على ابو عايد تاجر فرد سبق قيده برقم  119782 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع    

29925وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /نظافه وصيانه تكييفات

162 - حازم السيد قنديل الغنامي تاجر فرد سبق قيده برقم  61309 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع    

10136وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التوريدات العمومية )دون الكمبيوتر 

)

163 - سيد محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  64099 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع    244وفى 

تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   حذف نشاط /االتوريدات العموميه

164 - عماد امير بكري حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  82474 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    8992

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع لتصنيع الكواب اورقية

165 - اية كمال سيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  95719 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    8075

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب خدمات نقل

166 - ساره خالد عبد العاطي شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  113962 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    

16296وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تسويق عقارى

167 - الرفاعي للتصدير و ادوات المعمار والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  19283 قيد فى 

29-01-2009 برقم ايداع    1047وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/توريد 

ادوات معمار وتوريدات عمومية دون الكمبيوتر

168 - رجب محمد على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  54934 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع    13111

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ليصبح/ مكتب نقل عمال داخل ج.م.ع

169 - محمود عطا محمد عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  63923 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    14954

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /استيراد وتصدير وصيانة اجهزة

170 - احمد محمد رواش محمد الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم  77490 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    

11170وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/النتاج الداجني والحيواني والتوريدات 

العمومية
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171 - شريف بهاء مختار موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  79450 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

14957وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة مواد غذائية جمله 

وقطاعي

172 - محمود احمد عبدالمولي احمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم  91206 قيد فى 24-12-2020 برقم 

ايداع    18812وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مقاولت عامة 

ووتوريد وتركيب المولدات و الجهزة الكهربائية وقطع غيارها ووحدات التحكم الخاصة بها ومعدات الفنادق 

وتقديم الستشارات في كافة المجالت المسموح بها قانونا فيما عدا مايتعلق بسوق الوراق المالية والستشارات 

القانونية

173 - محمود محمد الدرديري محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  114429 قيد فى 28-07-2022 برقم 

ايداع    17376وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    تعديل النشاط ليصبح / صنع الثاث

174 - حسين محمد حسين حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  117927 قيد فى 26-07-2011 برقم ايداع    

13411وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب استيراد و تصدير و توريدات 

عموميه

175 - محمد عبدالمنعم محمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  120126 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    

31014وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت وتوريدات عامة

176 - بارح لطفى ناشد اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  120333 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع    

2217وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عموميه

177 - محمد جمال السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  4536 قيد فى 01-10-2007 برقم ايداع    4809

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط

178 - قاسم عبد الستار قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  9574 قيد فى 08-03-2008 برقم ايداع    2745وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف كلمة متعهد من النشاط

179 - هانى ناجى عياد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  10307 قيد فى 27-03-2008 برقم ايداع    3578

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد ليصبح/ مكتب نقل عمال داخل ج.م.ع

180 - عمرو محمد احمد عنتر تاجر فرد سبق قيده برقم  37842 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع    12702

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط يصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

181 - محمود جلل عبده اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  44683 قيد فى 15-09-2015 برقم ايداع    

9864وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات رياضية

182 - رجب محمد عزت امام تاجر فرد سبق قيده برقم  63758 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    14615

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال داخل )

ج0م0ع(

183 - شنوده جورج شوقي عزمي ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  98482 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع    

13037وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/مقاولت كهربائية وتوريد وتركيب اعمال 

كهربائية

184 - هدي جمعه عبد الحليم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  101056 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    

17485وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    حذف نشاط رحلت ليصبح /مكتب نقل عمال 

داخل ج م ع

185 - محمد على عبد العزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  112889 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    

14030وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / كافية

186 - احمد محمود محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  116273 قيد فى 08-09-2022 برقم ايداع    

21421وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح /تصنيع مواد غذائية

187 - احمد شحاته لبيب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  117561 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع    

24472وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ادوات كتابية

188 - المير للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  17160 قيد فى 09-11-2008 برقم ايداع    

11735وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ليصبح مخبز سياحي
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189 - وجدى مفرح ابراهيم وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  29089 قيد فى 03-12-2013 برقم ايداع    

9386وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ليصبح / مكتب نقل عمال فقط

190 - مروان مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53199 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع    10299

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ تجارة قطع غيار سيارات و تغيير زيوت

191 - محمد رمضان علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56215 قيد فى 06-02-2017 برقم ايداع    1351

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ مقاولت و توريدات عموميه على النشاط الرئيسي

192 - محمد عبد الحق عبد العال عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57924 قيد فى 18-04-2017 برقم 

ايداع    4095وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ تصنيع الصابون و المنظفات و 

مستحضرات التنظيف على النشاط الصلي

193 - احمد بدر عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64558 قيد فى 24-01-2018 برقم ايداع    1146وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال فقط

194 - فاطمة السيد احسان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  73853 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    

3911وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /الرحلت ليصبح/ مكتب نقل عمال فقط

195 - كريم احمد علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  91876 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع    17502

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير

196 - نسيم فايق ناشد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  96832 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    10330وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/بيع منتجات شركة الهرام للمشروبات ليقتصر 

النشاط علي تجارة المياه الغازية فقط

197 - ولء محمد عبد ا جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  101461 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

18150وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ تجارة ملبس جاهزه

198 - خالد احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8082 قيد فى 29-01-2008 برقم ايداع    1061وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  عرض مصنفات سمعية وسمعية وبصرية عن 

طريق الدش

199 - محسن هاشم حسن عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  13814 قيد فى 06-07-2008 برقم ايداع    

7661وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد زيوت وشحوم واطارات 

وبطاريات سيارات الي النشاط الصلي / توريدات عموميه وتنظيم معارض / فيما عدا توريد العماله والنترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه

200 - بكر سعد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  18743 قيد فى 12-01-2009 برقم ايداع    361وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة مواد غذائية ومنتجات البان

201 - محمد حسانين محمد حسانين السمين تاجر فرد سبق قيده برقم  21326 قيد فى 08-04-2009 برقم ايداع    

3601وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مزرعة

202 - محمد حسانين محمد حسانين السمين تاجر فرد سبق قيده برقم  21326 قيد فى 08-04-2009 برقم ايداع    

3601وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط خضر وفاكهه طازجه ومبرده لجميع 

الصناعات الغذائية

203 - حسين رجب امام عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  62430 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع    

12161وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال داخل ج م 

ع

204 - سامح محمد محمد حسب تاجر فرد سبق قيده برقم  65903 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    3598

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح قاعة افراح صيفية

205 - محمد طلعت سمير السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  89730 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    

15932وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية

206 - ندي رضا عبد الحافظ عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  95854 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    

8332وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح/بيع مستحضرات تجميل
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207 - احمد سعيد يوسف سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  96846 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    

10364وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ مكافحة الحشرات و القوارض و اعمال 

تنسيق االحدائق و البستنه و التعقيم ضد الفيروسات و التوريدات

208 - هاني محمد توفيق علي تاجر فرد سبق قيده برقم  98036 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    12210

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ورشة تنجيد افرنجي وتنجيد انتريهات

209 - امل ابراهيم تركى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  110887 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

9741وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح // محطه خدمة وتموين 

السيارات

210 - محمد ماهر انور محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  4231 قيد فى 18-09-2007 برقم ايداع    4461

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات فندقيه تنظيف واجهات الزجاج 

والرخام والرضيات

211 - رضا حلمى على الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  21932 قيد فى 09-12-2012 برقم ايداع    1688

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف متعهد من النشاط ليصبح / نقل عمال داخل ج م ع

212 - احمد موسى مفتاح سنوسي تاجر فرد سبق قيده برقم  31531 قيد فى 17-03-2014 برقم ايداع    

2628وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل عمال داخل ج م ع

213 - حسن حسن صبرى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  54432 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع    

12274وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تسويق وانشطه العلقات 

العامة

214 - تعديل السم التجاري ليصبح/ وليد توفيق للصناعه والتجاره تاجر فرد سبق قيده برقم  63561 قيد فى 

17-12-2017 برقم ايداع    14249وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح 

/ مصنع تصنيع سرير طبي وكراسي متحركه وتصنيع مهمات اناره

215 - مصطفى عبد النبى محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  63881 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    

14858وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب نقل عمال داخل ج م 

ع

216 - محمد شبراوى محمد عبدالمنجى تاجر فرد سبق قيده برقم  66952 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع    

8545وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال

217 - السيد حسني السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  72604 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع    1327

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف مكتب رحلت من النشاط ليصبح النشاط مكتب نقل 

عمال داخل ج م ع

218 - عفاف على عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  84895 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    6542

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ادوات منزلية

219 - صفوت صبحي مختار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  87914 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

12390وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب توريدات ومقاولت عمومية

220 - عنتر فراج السيد الطاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  100067 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

16028وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ملبس جاهزة

221 - عصام عبدالحميد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  102977 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

20783وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عامه

222 - خليل عاشور للرحلت ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  115765 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع    20300وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل عمال داخل ج م ع

223 - مصطفي محمود عصمت السعدني تاجر فرد سبق قيده برقم  118602 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

26914وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عموميه وتجاره الجمله

224 - محمد محمود عصمت السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  118603 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

26915وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عموميه وتجارة جملة
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225 - تامر ابراهيم هيبة عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  8009 قيد فى 28-01-2008 برقم ايداع    

979وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط متعهد ليصبح/ مكتب رحلت و نقل عمال 

داخل ج.م.ع

226 - اصبحت  مؤسسه شيمي لتجاره الزيوت تاجر فرد سبق قيده برقم  26780 قيد فى 18-06-2013 برقم 

ايداع    6003وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ خدمات تغيير الزيوت على 

النشاط الصلي

227 - محمد صبحي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56552 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع    1884

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية

228 - وفاء ابراهيم محمد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  79344 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع    

14754وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

229 - اسماء كمال صابر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  84294 قيد فى 12-05-2020 برقم ايداع    

5286وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل عمال داخل ج م ع

230 - هشام حامد عبدا شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  85191 قيد فى 01-02-2013 برقم ايداع    7101

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / استيراد وتصدير

231 - صباح محمد صابر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  92115 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    1168

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط رحلت

232 - اشرف عبد ربه محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  110804 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

9578وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجارة الحديد والخردة

233 - منسي للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  50217 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع    5579وفى 

تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقاولت عامه للنشاط الرئيسي

234 - رمضان رمضان عبدالحليم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  61199 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع    

9935وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توزيع وتجزئة المواد الغذائية

235 - مجدى مجاهد رمضان اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  74799 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع    

5854وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مقهى ألي للنشاط الصلي

236 - محمد مصطفي محفوظ البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  120099 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

30924وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ليصبح/ تجارة البان- شراء و بيع و توريد اللبان

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37727 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-2014  برقم ايداع 12,529.000 الى :  تعديل لتصبح /المستقبل للتوريدات والصيانه

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   79661 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 29,388.000 الى : اسامه مجدى عبد السيد حنا

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79661 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 29,388.000 الى : سانت مارينا

4 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85465 وتم ايداعه بتاريخ   

the brothers // 01-01-2019  برقم ايداع 14.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح

5 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103638 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2021  برقم ايداع 21,974.000 الى : ل يوجد

6 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119572 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 29,391.000 الى : عاصم ابراهيم احمد ابراهيم

7 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119572 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2022  برقم ايداع 29,391.000 الى : صن فيوتشر فارما

8 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3136 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2007  برقم ايداع 3,266.000 الى : الرحمة لتجارة السمدة والمخصبات الزراعية وتجارة العلف

9 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42150 وتم ايداعه بتاريخ   

11-06-2015  برقم ايداع 6,055.000 الى : مكتب الميرة للنقل والرحلت

10 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105802 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-12-2021  برقم ايداع 25,727.000 الى : فايا لنقل العمال

11 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119473 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 29,178.000 الى : اوتو ماركت

12 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17573 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-11-2008  برقم ايداع 12,241.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / مؤسسة المل للتجارة 

وتصنيع الملبس الجاهزة

13 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27209 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2013  برقم ايداع 6,626.000 الى : اضافة السمة التجارية / جبال النور للمقاولت 

والتوريدات العمومية

14 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75589 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2019  برقم ايداع 7,383.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / سفن برازر

15 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86185 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2020  برقم ايداع 9,015.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / الوادي للتوريدات 

العمومية وتجارة الخرده

16 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118931 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2022  برقم ايداع 27,702.000 الى : اضافة سمه تجاريه / الخطيب للمقاولت العموميه 

وخدمات النقل

17 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25885 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2013  برقم ايداع 4,653.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / النوران للتوريدات 

العمومية

18 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32820 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2014  برقم ايداع 4,663.000 الى : دار مداد

19 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70832 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-10-2018  برقم ايداع 13,406.000 الى : حذف السمة التجارية
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20 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74003 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2019  برقم ايداع 4,228.000 الى : زعفان لقطع غيار السيارات

21 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79549 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2019  برقم ايداع 15,140.000 الى : الرامي للستيراد و التصدير و التوريدات العموميه

22 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83570 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2020  برقم ايداع 3,665.000 الى : الهارون ستوك

23 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85005 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2020  برقم ايداع 9,746.000 الى : الزين للملبس الجاهزة

24 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98366 وتم ايداعه بتاريخ   

15-07-2021  برقم ايداع 12,821.000 الى : محمد صلح الدين محمد احمد ابراهيم

25 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118175 وتم ايداعه 

  Y S T بتاريخ   25-10-2022  برقم ايداع 25,904.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / واي اس تي

للمقاولت العامه

26 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119250 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2022  برقم ايداع 28,519.000 الى : اضافة سمة تجارية سكاي للتوريدات العمومية 

والمقاولت

27 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119562 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-11-2022  برقم ايداع 29,370.000 الى : الحمد لعمال النجارة

28 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8172 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2008  برقم ايداع 1,159.000 الى : الوادى

29 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70615 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-10-2018  برقم ايداع 13,168.000 الى : الفنار للتوريدات والستيراد

30 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78081 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-09-2019  برقم ايداع 12,319.000 الى : المحجوب للنقل

31 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92762 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2021  برقم ايداع 2,767.000 الى : مصنع البلل لمنتجات البلستيك والعاب الطفال 

والتصدير

32 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107841 وتم ايداعه 

i cool بتاريخ   10-02-2022  برقم ايداع 3,498.000 الى : اضافة السمة التجارية/اي كول

33 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114058 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2022  برقم ايداع 16,514.000 الى : اصبحت السمه التجاريه/ دار بارادايس

34 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118887 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2022  برقم ايداع 27,595.000 الى : افيكت للمقاولت

35 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119800 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 30,146.000 الى : نصر على حندقها عوض

36 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119800 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 30,146.000 الى : ليوجد

37 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119812 وتم ايداعه 

 M-E بتاريخ   06-12-2022  برقم ايداع 30,038.000 الى : تعديل السمة التجارة لتصبح / مؤسسة الصدقاء

للتجارة والتوريدات العمومية

38 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119879 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 30,218.000 الى : نادر منسى مسعود جيد

39 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119879 وتم ايداعه 

anthorena بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 30,218.000 الى : انتورينا
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40 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82972 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2020  برقم ايداع 2,405.000 الى : لتصبح/ مؤسسة المنصوري للمستلزمات الطبيه

41 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119059 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2022  برقم ايداع 28,016.000 الى : اضافه السمه التجاريه /فلور للستيراد والتصدير 

والتوريدات العموميه

42 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119912 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2022  برقم ايداع 30,304.000 الى : احمد ابوطالب احمد السيد

43 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31149 وتم ايداعه بتاريخ   

02-03-2014  برقم ايداع 2,021.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / عويمر للتكيفات واعمال 

المقاولت

44 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31149 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2014  برقم ايداع 2,021.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / عويمر للتكيفات واعمال 

المقاولت

45 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53599 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2016  برقم ايداع 10,937.000 الى : الميار لتصدير الحاصلت الزراعية

46 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58320 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-05-2017  برقم ايداع 4,703.000 الى : تعديل لتصبح اسماك الريان

47 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68722 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2018  برقم ايداع 9,358.000 الى : الكيان للتوريدات العمومية

48 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73568 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2019  برقم ايداع 3,321.000 الى : الدالي للتوريدات الحكومية  والملبس الجاهزة

49 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81367 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-12-2019  برقم ايداع 18,609.000 الى :  الهرام للتجارة والتوريدات

50 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82385 وتم ايداعه 

MENS SALON .M.K ViP بتاريخ   21-01-2020  برقم ايداع 1,182.000 الى : مينز صالون

51 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115844 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-08-2022  برقم ايداع 20,466.000 الى : داركم للتسويق العقاري

52 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119967 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2016  برقم ايداع 0.000 الى : الدلتا للعمال الهندسية

53 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71552 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-12-2018  برقم ايداع 16,743.000 الى : الكيان

54 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72717 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-01-2019  برقم ايداع 1,567.000 الى : مركز كينج بلس سيرفيس للصيانه

55 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84911 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-06-2020  برقم ايداع 6,576.000 الى : صفوة مصر لتجارة الحديد والتوريدات العمومية

56 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85987 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2020  برقم ايداع 8,637.000 الى : الحنين لتجارة الدوات المنزلية والجهزة الكهربائية

57 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   93442 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2021  برقم ايداع 3,614.000 الى : السراء لتجميع كنترول المصاعد

58 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98672 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-08-2021  برقم ايداع 13,409.000 الى : العرفة لخدمات النقل والشحن والتفريغ

59 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   109448 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2022  برقم ايداع 6,754.000 الى : التحاد لتوريد مواد غذائية ومضرب رز

60 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1791 وتم ايداعه بتاريخ   

02-07-2007  برقم ايداع 1,838.000 الى : ليصبح / احمد عمر عبدالعزيز علوه
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61 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26080 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2013  برقم ايداع 4,949.000 الى : النيل البيض لتصنيع المخبوزات

62 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87805 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2020  برقم ايداع 12,195.000 الى : هيما الكتريك للدوات الكهربائية والتوريدات العمومية

63 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30891 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2014  برقم ايداع 1,543.000 الى : الريس للمنسوجات والملبس الجاهزة

64 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62689 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2017  برقم ايداع 1,236.000 الى : تعديل السمة لتصبح / مؤسسة الحمد للتجارة وتوزيع 

الورق

65 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81481 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2019  برقم ايداع 18,810.000 الى : كيرو بلست

66 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102626 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-10-2021  برقم ايداع 20,183.000 الى : زد للتوريدات العمومية والمستلزمات الطبية

67 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115416 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 19,599.000 الى : الغندور للموبيليا

68 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47168 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2016  برقم ايداع 786.000 الى : تعديل السمه لتصبح / البارون للستثمار العقاري 

والمقاولت والتوريدات العموميه

69 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62904 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2017  برقم ايداع 12,992.000 الى : الفيروز بلست

70 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72172 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2019  برقم ايداع 424.000 الى : ار اند تي للتصدير و تجارة الحاصلت الزراعيه و 

العلف

71 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   80506 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-11-2019  برقم ايداع 17,033.000 الى : المبراطور لتوريد مستلزمات الملبس

72 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91667 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-01-2021  برقم ايداع 306.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / مؤسسة الصياد للملبس

73 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114218 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-07-2022  برقم ايداع 16,902.000 الى : جزارة الشيماء

74 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119936 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2022  برقم ايداع 30,371.000 الى : باير كنترول لمكافحة الحشرات والقوارض والنظافة

75 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   120139 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 31,045.000 الى : ل يوجد

76 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   120139 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 31,045.000 الى : على احمد عبدالنبى على

77 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52672 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-09-2016  برقم ايداع 9,468.000 الى : تاى هاوس اوت ليت

78 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61984 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2017  برقم ايداع 11,355.000 الى : البنيان للمقاولت والتشطيبات

79 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65505 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2018  برقم ايداع 2,860.000 الى : الصباح للملبس

80 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73462 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-02-2019  برقم ايداع 3,104.000 الى : حذف السمة التجارية

81 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49974 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2016  برقم ايداع 5,207.000 الى : اتيليه ملكة سندريل
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82 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83183 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2020  برقم ايداع 2,850.000 الى : تعديل لتصبح/ الشرقاوي للكبده و المخ و المأكولت 

السمكيه

83 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   115429 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 19,618.000 الى : الياسين لبيع الدوات المكتبية

84 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   82474 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-01-2020  برقم ايداع 1,370.000 الى : للنشاط الرئيسى الخر لتصبح / مصنع المير لتصنيع 

الكواب الورقيه

85 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85021 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2020  برقم ايداع 6,773.000 الى :  تعديل السمه التجاريه لتصبح / الفجاله للدوات 

الصحيه

86 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112565 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2022  برقم ايداع 13,312.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / المتحده لللوميتال

87 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112889 وتم ايداعه 

Bokla Cofe بتاريخ   13-06-2022  برقم ايداع 14,030.000 الى : تعديل السمة لتصبح / بوقله كافيه

88 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113962 وتم ايداعه 

Advice for real  بتاريخ   07-07-2022  برقم ايداع 16,296.000 الى : ادفيس للتسويق العقارى

estate

89 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119277 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-11-2022  برقم ايداع 28,584.000 الى : اضافة السمة التجارية / الروضة لتصنيع وتشكيل و 

زخرفة المعادن والستيراد والتصدير

90 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19283 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2009  برقم ايداع 1,047.000 الى : الرفاعي للتصدير و ادوات المعمار والتوريدات العمومية

91 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60341 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2017  برقم ايداع 8,182.000 الى : لتصبح/ مكتب دريم

92 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67277 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2018  برقم ايداع 6,516.000 الى : اضافه سمه تجاريه بون بوني لتصنيع الملبس

93 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77490 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2019  برقم ايداع 11,170.000 الى : مؤسسة نيو جيزة للنتاج الداجنى والحيواني 

والتوريدات العمومية

94 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83606 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2020  برقم ايداع 3,741.000 الى : اصبحت / الحمد للمقاولت والتوريدات العمومية

95 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91206 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2020  برقم ايداع 18,812.000 الى : اصبحت / جين مينتين

96 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111766 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 11,572.000 الى : اضافة السمة التجارية / المانه لتجارة الدواجن 

بالجمله

97 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98482 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2021  برقم ايداع 13,037.000 الى : مكتب الشنوده للمقاولت الكهربائية

98 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55142 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2016  برقم ايداع 13,427.000 الى : لتصبح/المؤسسه المصريه للتجاره والتوريدات

99 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56215 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-02-2017  برقم ايداع 1,351.000 الى : المكه

100 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107826 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-02-2022  برقم ايداع 3,470.000 الى : الحمد للتوريدات العموميه
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101 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113198 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-06-2022  برقم ايداع 14,650.000 الى : لتصبح/  معرض ايفرست لتجارة السيارات

102 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   120448 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2022  برقم ايداع 32,017.000 الى : محمد امين حمدى عبد الحليم الجبار

103 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   120448 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2022  برقم ايداع 32,017.000 الى : كواليتى للستيراد والتصدير

104 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18743 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2009  برقم ايداع 361.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / مؤسسه علم لتجارة المواد 

الغذائية ومنتجات اللبان

105 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62430 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2017  برقم ايداع 12,161.000 الى : تعديل السمه ليصبح / الجندي لنقل العمال

106 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89730 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-2020  برقم ايداع 15,932.000 الى : المل للتوريدات العمومية

107 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96846 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-06-2021  برقم ايداع 10,364.000 الى : توتال لدارة المنشأت و حلول النظافه المتكامله

108 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119439 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2022  برقم ايداع 29,075.000 الى : تعديل لتصبح /بيري

109 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4231 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-09-2007  برقم ايداع 4,461.000 الى : اضافة السمة التجارية ) الماسه الدوليه (

110 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54432 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2016  برقم ايداع 12,274.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / ارت لين للتسويق 

وانشطة العلقات العامة

111 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64142 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2018  برقم ايداع 321.000 الى : مقهي الكلثوم

112 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84895 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-06-2020  برقم ايداع 6,542.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / معرض الملكه

113 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102977 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2021  برقم ايداع 20,783.000 الى : اصبحت/ مدكور للمقاولت

114 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115765 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2022  برقم ايداع 20,300.000 الى : خليل عاشور للرحلت ونقل العمال

115 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118484 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2022  برقم ايداع 26,642.000 الى : اصبحت/ مشيد للتسويق العقارى

116 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56552 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2017  برقم ايداع 1,884.000 الى : الطيار للتوريدات العمومية

117 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63814 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2017  برقم ايداع 14,720.000 الى : اكس تريد ميديكال

118 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110804 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-04-2022  برقم ايداع 9,578.000 الى : اصبحت مؤسسة العدل لتجارة الحديد

119 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61199 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-09-2017  برقم ايداع 9,935.000 الى : الستاذ لتوزيع وتجزئة المواد الغذائية

120 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61199 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-10-2018  برقم ايداع 14,120.000 الى : المعلم للفول والطعمية

121 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   74799 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-04-2019  برقم ايداع 5,854.000 الى : كافيه السرايا
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122 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118034 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-10-2022  برقم ايداع 25,583.000 الى : السد للترانسفير وخامات الحلواني

123 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119447 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 29,109.000 الى : الهدي للمقاولت والتوريدات العمومية
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الشخاص

1 - سالم  سيد  عبدل  سليمان  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   22044 وتم ايداعه بتاريخ  2012-12-12 

برقم ايداع    1827تم التأشير فى تاريخ   12-12-2012   بــ  

2 - محمد صالح عبد المنعم مرزوق  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   38797 وتم ايداعه بتاريخ  2015-01-28 

برقم ايداع    912تم التأشير فى تاريخ   28-01-2015   بــ  

3 - احمد  هاشم  عبد الصمد  ابو هشيمه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   58320 وتم ايداعه بتاريخ  

04-05-2017 برقم ايداع    4703تم التأشير فى تاريخ   04-05-2017   بــ  

4 - سمير  عياد  امين  معوض  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   67329 وتم ايداعه بتاريخ  10-05-2018 برقم 

ايداع    6622تم التأشير فى تاريخ   10-05-2018   بــ  

5 - سيد محمد محمود حسنين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   67621 وتم ايداعه بتاريخ  20-05-2018 برقم 

ايداع    7179تم التأشير فى تاريخ   20-05-2018   بــ  

6 - سيف السلم ابراهيم ابراهيم محمد  نائب مدير فرع المقيد برقم قيد   69577 وتم ايداعه بتاريخ  

16-08-2018 برقم ايداع    11102تم التأشير فى تاريخ   16-08-2018   بــ  

7 - احمد محمد حسنين محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   79879 وتم ايداعه بتاريخ  03-11-2019 برقم 

ايداع    15804تم التأشير فى تاريخ   03-11-2019   بــ  

8 - محمد نور سليمان اسماعيل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   116546 وتم ايداعه بتاريخ  2022-09-15 

برقم ايداع    22033تم التأشير فى تاريخ   15-09-2022   بــ  

9 - اسامة مجدى عبد السيد  مدير فرع المقيد برقم قيد   79661 وتم ايداعه بتاريخ  01-12-2022 برقم ايداع    

29388تم التأشير فى تاريخ   01-12-2022   بــ  

10 - عاصم ابراهيم احمد ابراهيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   119572 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-01 

برقم ايداع    29391تم التأشير فى تاريخ   01-12-2022   بــ  

11 - محمد احمد بيومى محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   119811 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-06 

برقم ايداع    30035تم التأشير فى تاريخ   06-12-2022   بــ  

12 - احمد ابو طالب احمد السيد  مدير و شريك المقيد برقم قيد   119912 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-08 

برقم ايداع    30304تم التأشير فى تاريخ   08-12-2022   بــ  

13 - جمال محمد عبد النظير حسين  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   119936 وتم ايداعه بتاريخ  

08-12-2022 برقم ايداع    30371تم التأشير فى تاريخ   08-12-2022   بــ  

14 - اسلم جمال مصطفى الشاذلى  مدير فرع المقيد برقم قيد   119974 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-11 

برقم ايداع    30488تم التأشير فى تاريخ   11-12-2022   بــ  

15 - على احمد عبد النبى على  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   120139 وتم ايداعه بتاريخ  

15-12-2022 برقم ايداع    31045تم التأشير فى تاريخ   15-12-2022   بــ  

16 - ياسر مكين راغب بعره  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   120239 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-19 

برقم ايداع    31379تم التأشير فى تاريخ   19-12-2022   بــ  

17 - ريهام  السيد العربي محمد محمدالمصري  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   120360 وتم ايداعه بتاريخ  

22-12-2022 برقم ايداع    31778تم التأشير فى تاريخ   22-12-2022   بــ  

18 - محمد امين حمدى عبدالحليم الجيار  مدير فرع المقيد برقم قيد   120448 وتم ايداعه بتاريخ  

25-12-2022 برقم ايداع    32017تم التأشير فى تاريخ   25-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - عصمت فاروق سعيد جرجرس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    116985 قيدت فى 2022-09-27 

برقم ايداع   23123 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

2 - ابراهيم محمد هاشم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    60685 قيدت فى 17-08-2017 برقم ايداع   

8906 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

3 - زكريا احمد مصطفى وشريكه وائل هنيدي   شركة سبق قيدها برقم    40522 قيدت فى 2015-04-08 

برقم ايداع   3596 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

4 - اصبح محمد خالد محمد فؤاد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    61290 قيدت فى 18-09-2017 برقم 

ايداع   10106 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

5 - ضياء شعيب احمد محمد وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    94725 قيدت فى 01-04-2021 برقم ايداع   

6224 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

6 - محمد ابو الحسن السيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    46269 قيدت فى 16-12-2015 برقم 

ايداع   13205 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

7 - ايمن محمد اسماعيل عثمان وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    25784 قيدت فى 08-05-2013 برقم 

ايداع   4504 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بفسخ الشركة

8 - محمود سلمة الظريف عبد العال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    82230 قيدت فى 2020-01-16 

برقم ايداع   888 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

9 - وجيه رجب على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    84189 قيدت فى 23-03-2020 برقم ايداع   4902 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

10 - هيثم ماهر السيد صالحين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    63291 قيدت فى 06-12-2017 برقم 

ايداع   13713 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

11 - اصبح  نشأت الجزيرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    64098 قيدت فى 04-01-2018 برقم ايداع   

243 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

12 - لطفي جميل عبدا سليمان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    87758 قيدت فى 20-09-2020 برقم 

ايداع   12099 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

13 - احمد فاروق ابراهيم احمد دبوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    120078 قيدت فى 2011-08-25 

برقم ايداع   15161 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

14 - شركه الحرمين للحدايد والبويات حنان يحى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    46637 قيدت فى 

31-12-2015 برقم ايداع   13820 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك 

التجارة

15 - اصبحت  حسام جمعه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    48335 قيدت فى 06-03-2016 برقم ايداع   

2579 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

16 - بهاء يحي علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    67297 قيدت فى 08-05-2018 برقم ايداع   6552 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

17 - عبد الحفيظ مصطفى زغلول محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    81153 قيدت فى 2019-12-12 

برقم ايداع   18255 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

18 - حسن خليفة و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    113107 قيدت فى 16-06-2022 برقم ايداع   14458 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

19 - عصام عبد العزيز عبد العليم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    120136 قيدت فى 29-11-2017 برقم 

ايداع   18437 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره
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20 - اصبح مراد حسين كامل و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    36261 قيدت فى 16-10-2014 برقم 

ايداع   10343 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بعقد فسخ رقم 3877 لسنة 

2022

21 - محمد سعيد سيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    55038 قيدت فى 18-12-2016 برقم ايداع   

13262 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه بموجب عقد فسخ واستلم كل 

شريك حقوقه

22 - يحي محمد امين السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    90227 قيدت فى 26-11-2020 برقم ايداع   

16940 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه بعقد رقم 3482لسنة 2022

23 - محمد حسن محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    100083 قيدت فى 07-09-2021 برقم ايداع   

16055 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

24 - مصطفى عباس عبد الظاهر ابو بكر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    120238 قيدت فى 

14-05-2014 برقم ايداع   5346 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك 

التجارة

25 - أصبح  الهنيدي وشريكه لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم    54859 قيدت فى 2016-12-07 

برقم ايداع   12977 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد بعقد فسخ الشركه رقم 

1267لسنة 2022

26 - هديه حامد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    71087 قيدت فى 18-10-2018 برقم ايداع   13967 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة

27 - شركه بكر جروب للتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    853 قيدت فى 03-06-2007 برقم 

ايداع   866 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

28 - اصبح  محمد مصطفي قرشي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    26666 قيدت فى 12-06-2013 برقم 

ايداع   5830 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

29 - اصبح هاني صبري و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    52754 قيدت فى 06-09-2016 برقم ايداع   

9588 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

30 - تعديل ليصبح  مصطفى احمد محمود احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    40735 قيدت فى 

16-04-2015 برقم ايداع   3908 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك 

التجارة

31 - علء محروس عبدالسلم عوضين وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم    90265 قيدت فى 2020-11-29 

برقم ايداع   17031 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركه

32 - محمد صبحي المحمدي رمضان و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    112243 قيدت فى 2022-05-30 

برقم ايداع   12630 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

33 - سابق امام لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15283 قيدت فى 09-12-2012 برقم ايداع   1653 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

34 - سابق امام لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    15283 قيدت فى 09-12-2012 برقم ايداع   1652 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

35 - مركز سيجما اسكان للشعة والتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    15283 قيدت فى 2012-12-09 

برقم ايداع   1653 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

36 - مركز سيجما اسكان للشعه والتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    15283 قيدت فى 2012-12-09 

برقم ايداع   1652 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

37 - اجلل السيد خليل سليمان وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    44870 قيدت فى 22-10-2015 برقم 

ايداع   10137 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

38 - أصبح  وليد عرفة علي محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    54090 قيدت فى 09-11-2016 برقم 

ايداع   11746 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

39 - ابراهيم يحيي عثمان عز الدين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    64870 قيدت فى 2018-02-05 

برقم ايداع   1716 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
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40 - اصبحت  شركه محمد جابر محمد حسنين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    73618 قيدت فى 

27-02-2019 برقم ايداع   3408 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

41 - خالد لطفي صبحي و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    113361 قيدت فى 22-06-2022 برقم ايداع   

14968 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

42 - محمد علي ابو شامه محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    117866 قيدت فى 18-10-2022 برقم 

ايداع   25201 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بفسخ الشركة

43 - هناء محمد قدري وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    1547 قيدت فى 24-06-2007 برقم ايداع   

1583 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ الشركة

44 - عماد الدين محمد سعد عبدالجليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    76352 قيدت فى 2019-06-23 

برقم ايداع   9001 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بعقد فسخ الشركة

45 - شركة محمود علء الدين للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    106911 قيدت فى 

19-01-2022 برقم ايداع   1555 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بعقد فسخ 

الشركة

46 - امين الديسطي الشربيني الديسطي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    108065 قيدت فى 2022-02-15 

برقم ايداع   4001 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو عقد فسخ الشركة

47 - تقنيات الزراعه الذكيه ) هشام شريف وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    110329 قيدت فى 

31-03-2022 برقم ايداع   8573 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لفسخ 

الشركة

48 - سر الختم السيد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    120609 قيدت فى 21-06-2009 برقم ايداع   

8304 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر المحو لترك التجارة
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رأس المال

1 - شركة النجدي فارما شركة سبق قيدها برقم     30613 قيدت فى 03-02-2014 برقم ايداع    1114وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

2 - فوقية مصطفي محمد الصيرفي وشركائها شركة سبق قيدها برقم     48895 قيدت فى 22-03-2015 برقم 

ايداع    3467وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - اكرامي علي محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     69751 قيدت فى 30-08-2018 برقم ايداع    

11433وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

4 - احمد عرابي سعد اسماعيل و شريكته شركة سبق قيدها برقم     78785 قيدت فى 24-09-2019 برقم ايداع    

13692وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

5 - اصبح  عادل محمد عبد الجيد عبد المعطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     45666 قيدت فى 

25-11-2015 برقم ايداع    11409وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

450,000.000

6 - ايوب السيد عبدالرحيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     95517 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    

7697وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

7 - زهير محمد منتصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107657 قيدت فى 07-02-2022 برقم ايداع    

3119وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

8 - هيثم فتوح اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     56349 قيدت فى 12-02-2017 برقم ايداع    

1559وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

9 - هيثم حامد حسن حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     103750 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

22169وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

10 - هيثم حامد حسن حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     103750 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

22169وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

11 - محمود السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     108622 قيدت فى 24-02-2022 برقم ايداع    

5040وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - عماد الدين سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     112360 قيدت فى 01-06-2022 برقم ايداع    

12875وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

13 - جلل محمد نجيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     59492 قيدت فى 21-06-2017 برقم ايداع    

6656وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

14 - محمد عبد الوهاب وشركائه شركة سبق قيدها برقم     101980 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    

16054وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,690,000.000

15 - محمد مرسي عبدالجواد مرسي ناصف و شركاه شركة سبق قيدها برقم     89627 قيدت فى 

10-11-2020 برقم ايداع    15703وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000.000

16 - احمد مصطفى عبد الفتاح مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     99737 قيدت فى 30-08-2021 برقم 

ايداع    15389وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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17 - باسم حبيب و شركاه شركة سبق قيدها برقم     35504 قيدت فى 10-09-2014 برقم ايداع    9199وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  255,000.000

18 - احمد حسن معتمد وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     93881 قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع    

4574وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

19 - محمد محمد وداد عطية و شركاه شركة سبق قيدها برقم     100984 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    

17362وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000.000
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العناوين

1 - محمود كامل ابراهيم وشريكة شركة سبق قيدها برقم     95781 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    

8193وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13/2 شارع حسن نصار تقسيم 

اللسلكي قسم البساتين القاهرة

2 - وليد صلح محمد علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     119612 قيدت فى 01-12-2022 برقم ايداع    

29508وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 201 شارع العشرين حدائق 

الهرام الهرم

3 - احمد عرابي سعد اسماعيل و شريكته شركة سبق قيدها برقم     78785 قيدت فى 24-09-2019 برقم 

ايداع    13692وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 شارع عبد العزيز 

الشافعي اللبيني فيصل

4 - اصبح  عادل محمد عبد الجيد عبد المعطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     45666 قيدت فى 

25-11-2015 برقم ايداع    11409وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه 

رقم 14 عماره 3 شارع منصور مهران الدقي

5 - زهير محمد منتصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107657 قيدت فى 07-02-2022 برقم ايداع    

3119وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 40 شارع مستشفي ام المصريين 

العمرانية

6 - هيثم فتوح اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     56349 قيدت فى 12-02-2017 برقم ايداع    

1559وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 94 ش خاتم 

المرسلين - العمرانية

7 - محمد محسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     65411 قيدت فى 22-02-2018 برقم ايداع    2719وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف بياض العرب الوحدات رقم 40-39-38 

بقطاع الصناعات الهندسية ملك الهيئة العامة  للتنمية الصناعية

8 - شركة احمد فوزي الشحات و شركاءه شركة سبق قيدها برقم     119300 قيدت فى 23-11-2022 برقم 

ايداع    28652وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان/

برج العز طريق الموقف الجديد شارع الرياح التوفيقي بجوار روجينا قسم ثاني بنها

9 - اصبح  ابوبكر طه سعيد عبدالباقي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     21807 قيدت فى 2012-12-04 

برقم ايداع    1514وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/

الدور الرضي والعلوى بنزيمة شيل اوت ناصية وزارة الزراعة الدقي

10 - شركة اشرف احمد صلح الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     34706 قيدت فى 10-08-2014 برقم 

ايداع    7991وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 72 

ش جامعه الدول العربيه الدقي الجيزه

11 - شحاتة هندي سليمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     91539 قيدت فى 03-01-2021 برقم ايداع    

57وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح/15صقر قريش المدينه المنوره - 

الجيزة

12 - محمود السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     108622 قيدت فى 24-02-2022 برقم ايداع    

5040وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الرضي بالعقار رقم 24ش 

حسن علي حسن المتفرع من شارع ترسا بمدينة فكيهه بالهرم قسم الطالبيه
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13 - احمد محمد حسن محمد زهران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55308 قيدت فى 27-12-2016 برقم 

ايداع    13692وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 شارع ابراهيم الشامي 

العمرانية

14 - احمد محمد حسن محمد زهران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55308 قيدت فى 27-12-2016 برقم 

ايداع    13692وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتاح فرع 

بالعنوان / 271 ش فيصل برج الشرطه التعاون الهرم

15 - احمد محمد حسن محمد زهران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55308 قيدت فى 27-12-2016 برقم 

ايداع    13692وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الموافقه علي افتتاح 

فرع بالعنوان /منتزه 8 ش البكباشي العيسوي

16 - محمد مرسي عبدالجواد مرسي ناصف و شركاه شركة سبق قيدها برقم     89627 قيدت فى 

10-11-2020 برقم ايداع    15703وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع بالعنوان/11 شارع منير ابراهيم متفرع من شارع زغلول الهرم

17 - وليد عبد العظيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91111 قيدت فى 22-12-2020 برقم ايداع    

18611وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 104 ج حدائق الهرام البوابة 

الولي

18 - الصفوة للستشارات المالية عن الوراق المالية شركة سبق قيدها برقم     30272 قيدت فى 

21-01-2014 برقم ايداع    624وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقة 

البحرية الخلفية بالدور العشرين فوق البدروم والرضي والميزانين بالعقار رقم 8 جزيرة العرب المهندسين 

العجوزة

19 - نجلء حسن علي حسن وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     120397 قيدت فى 22-12-2022 برقم ايداع    

31886وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الموافقه علي افتتاح فرع بالعنوان 

ش المتحف الزراعي قسم الدقي

20 - احمد محمد كمال الدين عبد المنعم السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     55351 قيدت فى 

28-12-2016 برقم ايداع    13756وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح / 14 ش الهرم الرئيسي

21 - نانسي العاصي وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     100963 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    

17326وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبني الكلوب هاوس الكائن كمباوند 

جيراالدور العلوي بالمبني الجتماعي الشيخ زايد 6 اكتوبر

22 - اصبح /مصطفي صالح عبد الحافظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     64364 قيدت فى 2018-01-17 

برقم ايداع    787وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحده رقم 607 الدور 

السادس مبنى المقام على الطعه رقم 22 محور كريزي وتر الشيخ زايد مشروع افينو 22

23 - عمرو احمد حلمي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     100832 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

17098وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 85 ش ترعة المريوطية الهرم

24 - محمد عبدالله عبدا محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     118232 قيدت فى 26-10-2022 برقم 

ايداع    26039وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/40 

ش العشرين فيصل
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النشاط

1 - ابراهيم محمد ابراهيم سنبل وهشام احمد معوض الجزار واحمد عبد العزيز عبد العظيم جاب ا شركة سبق 

قيدها برقم     37535 قيدت فى 03-12-2014 برقم ايداع    12246 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح حذف نشاط المقاولت  والحاصلت  الزراعية ومواد البناء والتشطيب والمنتجات الصناعية 

ومستلزمات النتاج في مجال الكرتون ومحتوياته والشحن البحري والنقل

2 - باهر محمد عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63142 قيدت فى 28-11-2017 برقم ايداع    

13418 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح/نقل وتعبئة وتغليف للغير 

للمواد الغذائية والستهلكية والتوريدات والتصدير والتخزين للغير

3 - فوقية مصطفي محمد الصيرفي وشركائها شركة سبق قيدها برقم     48895 قيدت فى 22-03-2015 برقم 

ايداع    3467 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/المقاولت العامة والتوريدات 

العمومية والستثمار العقاري والتصدير والتعبئة والتغليف والتوزيع للمواد الغذائية والستهلكية واستصلح 

الراضي

4 - احمد عرابي سعد اسماعيل و شريكته شركة سبق قيدها برقم     78785 قيدت فى 24-09-2019 برقم ايداع    

13692 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامه 

والمتخصصه وانشاء ورصف الطرق

5 - ايوب السيد عبدالرحيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     95517 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    

7697 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الستيراد و التصدير

6 - زهير محمد منتصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107657 قيدت فى 07-02-2022 برقم ايداع    

3119 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة معمل التحاليل الطبيه وادارة وتشغيل 

وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وحضانات الطفال ومراكز التاهيل الصحي ومراكز العلج الطبيعي 

وللشعة والمناظير وكافة خدمات الفحص الطبي وتقديم الخدمات الطبية المنزلية واعداد وتجهيز سيارات السعاف 

بالمعدات الطبية ومتعلقاتها وتجارة الجهزة الطبية والجراحية من اطراف صناعية وكافة المعدات والمستلزمات 

الطبية للمستشفيات والعيادات الطبية وصيانة الجهزة الطبية وافتتاح الصيدليات وتجهيزها بكافة انواع الدوية 

ومستلزماتها واجهزة القياسات الطبية المختلفة وكافة  المستلزمات واللدوات الطبية والمواد الكيمائية للمختبرات 

الطبية والمستحضرات التجميلية الطبية والجهزة الطبية التعويضية ولها حق التصرف سواء بيع او شراء او تاجير 

المعامل والمختبرات الطبية والمستشفيات وحضانات الطفال والمراكز الطبية الخاصة ومراكز التاهيل الصحي 

ومراكز العلج الطبيعي ومراكز الشعة والمناظير وتمارس الشركة هذه النشطة بعد الحصول علي التراخيص 

الزمة لذلك

7 - هيثم فتوح اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     56349 قيدت فى 12-02-2017 برقم ايداع    

1559 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط/المقاولت  العامة والتشطيبات

8 - هيثم حامد حسن حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     103750 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

22169 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ليصبح/ القيام باعمال تجارة المواد الغذائيه و 

الحبوب و الغلل و العلفه و مستلزمات العطاره و الستيراد و التصدير

9 - محمود السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     108622 قيدت فى 24-02-2022 برقم ايداع    

5040 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح توزيع المواد الغذائية 

والغير غذائية
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10 - مصطفى ابراهيم عوض الباشا بدران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27164 قيدت فى 2013-07-16 

برقم ايداع    6565 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النتاج الفني وانتاج البرامج 

التليفزونيه والعمال الدراميه بانواعها تليفزيونيه سينمائيه اذاعيه كما هو وارد بالصوره الحفظ طرفكم فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

11 - شريف محمد توفيق و شركاه شركة سبق قيدها برقم     34941 قيدت فى 19-08-2014 برقم ايداع    

8378 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط اقامة وانشاء وادارة المصاعد 

والجامعات بانواعها المختلفة -واقامة وانشاء وادارة المنشأت الطبية والمستشفيات الخاصة بانواعها المختلفة

12 - احمد محمد حسن محمد زهران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55308 قيدت فى 27-12-2016 برقم 

ايداع    13692 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /اداره وانشاء 

معامل التحاليل الطبيه والمراكز الطبيه المتخصصه فقط

13 - كامل محمد عبدالمجيد عبدالمجيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     91751 قيدت فى 12-01-2021 برقم 

ايداع    486 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ التصدير ليصبح انتاج وتوزيع 

وتعبئه التمور والمواد الغذائية والتصدير

14 - جلل محمد نجيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     59492 قيدت فى 21-06-2017 برقم ايداع    

6656 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع  وتوزيع مشابك الغسيل الخشبية

15 - اصبح/احمد مصطفي محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     94927 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    6609 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح/توريد وتجارة قطع غيار 

للمستلزمات الصناعية وصيانة وتجارة المعدات واللت بمختلف انواعها والتصدير )المواد الغذائية (

16 - هبه حسن عبده و شركائها شركة سبق قيدها برقم     53564 قيدت فى 18-10-2016 برقم ايداع    

10879 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف متعهد من النشاط ليصبح/ نقل عمال داخل 

ج م ع

17 - احمد مصطفى عبد الفتاح مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     99737 قيدت فى 30-08-2021 برقم 

ايداع    15389 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط/ الدعايه و العلن و تنظيم 

المؤتمرات

18 - سابق امام لبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15283 قيدت فى 04-01-2017 برقم ايداع    151 

وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مناظير الجهاز الهضمي

19 - اصبح /مصطفي صالح عبد الحافظ وشريكه شركة سبق قيدها برقم     64364 قيدت فى 2018-01-17 

برقم ايداع    787 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح لتصبح/ تجارة و توريد الحبوب و 

الحصلت الزراعيه و خامات العلف الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه

20 - وائل عادل عبد الحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75279 قيدت فى 28-04-2019 برقم ايداع    

6769 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة بند الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة
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الكيان القانونى

1 - باهر محمد عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63142 قيدت فى 28-11-2017 برقم ايداع    

13418 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - كريم مجدي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     82793 قيدت فى 04-02-2020 برقم ايداع    2029 وفى 

تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - اكرامي علي محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     69751 قيدت فى 30-08-2018 برقم ايداع    

11433 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - اصبح  عادل محمد عبد الجيد عبد المعطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     45666 قيدت فى 

25-11-2015 برقم ايداع    11409 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - اكرامي علي محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     69751 قيدت فى 30-08-2018 برقم ايداع    

11433 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - اصبح/احمد مصطفي محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     94927 قيدت فى 07-04-2021 برقم ايداع    

6609 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63142   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2017 برقم ايداع    13418 الى   باهر محمد عبد الجواد وشريكه

2 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 96342   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2021 برقم ايداع    9359 الى   نورا السيد عطيه السيد قاسم وشريكتها

3 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 82793   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-02-2020 برقم ايداع    2029 الى   كريم مجدي وشريكته

4 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 48895   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-03-2015 برقم ايداع    3467 الى   فوقية مصطفي محمد الصيرفي وشركائها

5 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 69751   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2018 برقم ايداع    11433 الى    اكرامي علي محمد وشريكته

6 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95517   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-04-2021 برقم ايداع    7697 الى   ايوب السيد عبدالرحيم و شريكه

7 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34706   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2014 برقم ايداع    7991 الى   شركة اشرف احمد صلح الدين وشريكه

8 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 108622   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-02-2022 برقم ايداع    5040 الى   محمود السيد محمد و شريكه

9 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 120302   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    31571 الى   محمد محمد عبد اللطيف وشريكه

10 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 119519   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-11-2022 برقم ايداع    29251 الى   شركة ايمن ماجد وشريكه

11 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 120422   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    31933 الى   محمد عايش احمد على وشركاه

12 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 120422   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    31933 الى   سولو لدارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات والمينى 

ماركت

13 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 62808   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2017 برقم ايداع    12824 الى   محمد عبد الرحمن السيد عبد الدايم وشريكه

14 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64364   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-01-2018 برقم ايداع    787 الى   اصبح /مصطفي صالح عبد الحافظ وشريكه

15 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100934   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-09-2021 برقم ايداع    17282 الى   اصبح ايمن كمال سيد محمد شافعي وشريكته
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الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

1 - عبدالحميد ابوزيد الطنطاوى عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2969   وتم ايداعه بتاريخ    

بموجب محضر اجتماع  08-08-2007 برقم ايداع   3083 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2007  بــ :  •

محضر اجتماع مجلس الدارة في 7/11/2022 المعتمد من هيئة الرقابة المالية في 14/12/2022, تم التي:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قام الستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر بتقديم إستقالته من 

عضوية مجلس الدارة وذلك بتاريخ 7/11/2022, وقرر المجلس قبول الستقالة وانتخب الستاذ / عبد الحميد 

أبوزيد الطنطاوي عامر رئيسا مجلس الدارة.وتعيين الستاذة / إيمان محمد سمير النصاري ممثل  لشركة سي أي 

كابيتال القابضة للستثمارات المالية بدل  من الستاذة / سارة أسامة سعادة  ليصبح تشكيل مجلس الدارة كالتالي:  

الستاذ/ عبد الحميد أبو زيد عامر               رئيس مجلس الدارة - غير تنفيذي   الستاذ / عمرو عبد 

عضو مجلس إدارة منتدب  الستاذ/ جمال الدين حسين علما                             الكريم توحيد هلل 

عضو مجلس إدارة - تنفيذي   الستاذة / إيمان محمد سمير النصاري               عضو مجلس إدارة - 

غير تنفيذي   الستاذ/ جلل عيسوي خضر                               عضو مجلس إدارة مستقل   الستاذة / 

عضو مجلس إدارة مستقل  تعديل صلحيات التوقيع:  كماقرر المجلس  سلمى أحمد محمد جمال الدين الباز  

إلغاء صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري ليحل محلها صلحيات التوقيع أدناه:  أول: تمثيل الشركة: يمثل 

الشركة الستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر – الرئيس التنفيذي لمجموعة سى آي كابيتال القابضة 

للستثمارات المالية والستاذ/ عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر – رئيس مجلس الدارة والستاذ / عمرو عبد 

الكريم توحيد هلل العضو المنتدب  والستاذ/ جمال الدين حسين يسري جمال الدين علما عضو مجلس الدارة 

التنفيذي منفردين والتوقيع باسم الشركة وبالنيابة عنها والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وعلى سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية 

وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والضرائب 

ومأمورياتها والمحافظات وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات 

المرور وتعيين المثمنين والخبراء, وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور المختلفه والتعامل معها لنهاء إجراءات 

تجديد وترخيص سيارات الشركة وفى إستلم وتسليم الرخص واللوحات وكذلك التعامل مع نيابات المرور وفى 

إتخاذ كافة إجراءات نقل ملكية سيارات الشركة والتوقيع على عقود بيع تلك السيارات وتمثيل الشركة أمام الشهر 

العقارى وإدارات المرور المعنية وكذلك أمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, التليفون, الشركة المصرية 

للتصالت, المياه والصرف الصحي, شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )النترنت( وتقديم الطلبات 

والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات, ويجوز لهم تفويض جزء من هذه الصلحيات لمن يرونه من 

العاملين بالشركة أو بشركة سى آي كابيتال القابضه للستثمارات الماليةش.م.م , ولكل من الستاذ/ هشام محمد 

أشرف لبيب جوهر والستاذ/ عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر منفردين توكيل المحامين والتوقيع على 

التوكيلت أمام الشهر العقاري وتعديلها وإلغائها.  ثانيا  : تأسيس شركات: فوض المجلس الستاذ/ هشام محمد 

أشرف لبيب جوهر والستاذ/ عبد الحميد أبو زيد الطنطاوي عامر رئيس مجلس الدارة والستاذ / عمرو عبد 

الكريم توحيد هلل والستاذ/ جمال الدين حسين يسري جمال الدين علما عضو مجلس الدارة التنفيذي منفردين في 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود تأسيس الشركات وكافة الطلبات والمستندات وتمثيل الشركة أمام 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل 

التجاري والغرفة التجارية ومأموريات الضرائب المختلفة وكافة الهيئات والمصالح الحكومية والوزارات وذلك 

بغرض الشتراك أو تأسيس أو الستحواذ أو تسجيل الشركات بكافة أنواعها وبصفة عامة التوقيع أمام جميع 

الجهات سالفة الذكر و اتخاذ كل ما يلزم أمام كافة الجهات لتأسيس الشركات التي تشترك الشركة في تأسيسها 

وتوكيل المحامين في كل أو بعض ما ذكر.   ثالثا : الموارد البشرية والعاملين: يكون للستاذ/ محمد هشام  جمال 

الدين علي رئيس إدارة الموارد  بشركة  سي أي كابيتال القابضة للستثمارات المالية صلحية التوقيع  منفردا على 

كل ما يخص أمور الموارد البشرية وتمثيل شركة سي آى كابيتال لترويج وتغطية الكتتابات في الوراق المالية  

أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية والتأمين الصحى والتوقيع على عقود العمل ومفردات الجور وكذلك 

صلحية التوقيع على حساب أجور العاملين بالشركة لدى البنوك.   رابعا  : صلحيات فتح الحسابات المصرفية 

والحصول على التسهيلت المصرفية والتوقيع علي المستندات وعلى حسابات الشركة لدى البنوك :  فئة )أ(  : 
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الستاذ/ عبد الحميد أبوزيد الطنطاوي عامر , والستاذ / عمرو عبد الكريم توحيد هلل , والستاذ/ جمال الدين 

حسين يسري جمال الدين علما.           فئة )ب(:  الستاذة / إيمان محمد سمير النصاري , والستاذ/ محمود 

محمد عبد العزيز عبدالوهاب.  فئة )ج( :  الستاذ / محمود احمد فؤاد حماد , والستاذ / حاتم عبد العزيز السيد 

فتح وغلق الحسابات المصرفيه لدى البنوك العاملة في مصر وخارجها والتوقيع على مستندات فتح  أحمد.  1-

الحساب باسم الشركة أو فتح الحساب بغرض إيداع رأس مال الشركات التي تشارك أو تساهم أو تندمج أو تستحوذ 

عليها الشركة واليداع في هذه الحسابات واستخراج الشهادات يكون بتوقيع من الفئة )أ( مع توقيع من الفئة)ب( 

الحصول على القروض والتسهيلت المصرفية من البنوك وشركة سي آي كابيتال القابضة  مجتمعين .   2-

للستثمارات المالية لصالح الشركة والتوقيع باسمها وبالنيابة عنها على عقود القروض وتقديم  الضمانات يكون 

التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك للمبالغ التي  بتوقيعين من الفئة )أ( مع توقيع من الفئة )ب( مجتمعين.  3-

التوقيع على  تزيد عن ثلثة مليون جنيه مصرى بتوقيعين من الفئة )أ( مع توقيع من الفئة )ب( مجتمعين.   4-

حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى ثلثة مليون جنية مصرى بتوقيع من الفئة )أ( مع توقيع من الفئة )ب( 

التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بحد أقصى مليون جنيه مصري بتوقيع من الفئة )أ( مع  مجتمعين.   5-

شراء وبيع أذون الخزانة وربط وتسييل الودائع والتحويل بين  توقيع من الفئة )ب( أو الفئة )ج( مجتمعين.  6-

حسابات الشركة المختلفة بدون حد أقصى بتوقع من الفئة )أ( مع توقيع من الفئة )ب( أو الفئة )ج( مجتمعين.  7-

طلب دفاتر الشيكات بتوقيعين من الفئة )ب( مجتمعين أو توقيع من الفئة )ب( مع توقيع من الفئة )ج( 

مجتمعين.

2 - عماد عياد ميلد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15844   وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2008 برقم 

ايداع   10121 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2008  بــ :  حق الدارة والتوقيع موكل لي ثلثه مجتمعين من 

الشركاء و لهم الحق في التوقيع على عقود البيع و الشراء و الصلح و البراء و التنازل عن جميع القضايا و 

المحاضر المرفوعه من او ضد الشركه و استلم قيمة الشيكات و التنازل عنها و التوقيع على عقود اليجار امام 

هيئة المجتمعات العمرانيه و اجهزة المدن و المرافق)كهرباء-غاز-مياه-تليفونات-تأمينات و الضرائب و السجل 

التجاري و الغرفه التجاريه و الحمايه المدنيه و الدفاع المدني و المعاشات و الشهر العقاري( و التوقيع على جميع 

المحررات و العقود امام المصالح الحكوميه او غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كافة التصرفات الخرى. و في حالة سحب اي مبالغ من حساب الشركه يكون بتوقيع اثنين 

مجتمعين من الشركاء و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال الخاص و لهم كافة 

السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم باسم الشركه و لتحقيق اغراضها.

3 - مجاهد محمد محمد احمد عبد البارى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33078   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2014 برقم ايداع   5079 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2014  بــ :  اضافة صلحيات للشريك 

المتضامن منفردا متمثله في شراء او بيع الصول الثابته و المنقوله من عقارات و سيارات خاصه بالشركه و 

التعامل مع كافة البنوك من ايداع و صرف و اي اعمال مصرفيه اخرى و التوقيع على عقود الرهن و القتراض 

و الحصول على التسهيلت الئتمانيه باسم الشركه و ضمن اغراضها

4 - احمد عبد العزيز عبد العظيم جاب ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    37535   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2014 برقم ايداع   12246 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2016  بــ :  للشركاء الثلثة حق التعامل مع 

البنوك في كافة الجراءات البنكية من فتح و غلق الحسابات و السحب و اليداع و اصدار الشيكات و غير ذلك من 

المعاملت الخرى على ان يكون حق التوقيع مجتمعين او منفردين للشركاء الثلثه

5 - احمد عبد العزيز عبد العظيم جاب ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    37535   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2014 برقم ايداع   12246 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2016  بــ :  ويحق للشركا مجتمعين او 

منفردين حق القتراض والرهن
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6 - محمود عبدالحكم فهمى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    52991   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2016 برقم ايداع   9963 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2016  بــ :  بموجب عقد تعديل وملخصه 

برقم 1282 لسنه 2022 تم تعديل التي ـ   تعديل بند  الدارة والتوقيع :ـ يملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة 

الشركاء السيد/ محمود عبد الحكم فهمي محمد والسيد / ميلد فرج علي عبد الرحيم والسيد/ عبد الهادي عبد السلم 

عبد الهادي                          عبد السلم) اى اثنان منهم مجتمعان ( وذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن  

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة 

اشكالهم بما فى ذلك  الشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى  والتامينات الجتماعية ومصلحة 

الضرائب والضرائب على المبيعات والمرور والجمارك والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وحق  التعامل 

امام  وزارة السياحة  والسياحة الدينية والتوقيع على ملفات الحج والعمرة والتعامل امام الوكيل السعودى باسم 

الشركة ولمصلحتها ولهم الحق في التعامل والتوقيع  امام  جميع البنوك والمصارف داخل البلد او خارجها من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور 

التعامل مع جميع  البنوك والمصارف وضمن اغراضها وكذلك استخراج الرخص وتجديدها واستلمها ودفع 

الرسوم والتامينات واللوحات المعدنية وكذلك استخراج شهادات المخالفات وشهادات بيانات المرور والشهر 

العقارى والتعامل مع المرور وجميع اقلم ونيابات المرور وحق بيع الصول والعقارات والسيارات للنفس او 

الغير والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية الخاصة بجميع السيارات  ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر

7 - انس عادل محمد عبد المجيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    45666   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2015 برقم ايداع   11409 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  الداره و حق التوقيع للطرف 

الول منفردا و له كافة السلطات لتحقيق اغراض الشركه و تمثيل الشركه امام القطاع الحكومي و القطاعين العام 

و الخاص فيما يتعلق بجوع اوجه نشاط الشركه دون قيد او شرط و له حق السحب و اليداع و التوقيع على 

الشيكات و تظهيرها للنفس او للغير و كذا السندات باسم الشركه و كذا القتراض و الرهن و التوقيع على عقود 

الرهن و القرض و كذا بيع و شراء السيارات باسم الشركه و كذا له الحق منفردا في توكيل من ينوب عنه من 

الوكلء او الغير في بعض او كل ما سبق لنهاء كافة الجراءات في اي جهه حكوميه او غير حكوميه.

8 -  حماده على عبد ا على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    45666   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2015 برقم ايداع   11409 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه 

كافة حقوقه

9 - مصطفى حامد محمود موسى  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    68330   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   8593 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2018  بــ :  تعديل المدير المسؤول من 

الناحيه السياحيه والفنيه ليصبح السيد / مصطفي حامد محمود موسي بدل من السيد / صبحي محمود عبد ا سيد

10 - محمد  وائل  عادل  عبد الحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75279   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2019 برقم ايداع   6769 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  بــ :  

11 - مينا سعد بسطا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    79179   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2019 برقم 

ايداع   14422 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  خروج الشريك المتضامن مينا سعد بسطا غريب 

واستلم كافه حقوقه

12 - حامد  زايد  ابو زيد   عطية  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79179   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2019 برقم ايداع   14422 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح موكل لكل من الشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين وكذلك التعامل مع جميع البنوك بالصرف 

واليداع وفتح حساب وتحديث البيانات وفتح اعتمادات وخطابات ضمان شيكات مقبولة الدفع وكذلك جميع 

المصالح الحكومية والغير حكومية .
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13 - توفيق اقبال جيد حبشي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    59672   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-06 

برقم ايداع   6984 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2019  بــ :  للشريك المتضامن السيد/ وحيد محمود عباس سيد 

منفردا و الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و كذلك 

التعامل منفردا مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و التوقيع على الشركات و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل 

مستخدمة و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك  باسم الشركه و لصالحها و له حق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له حق التوقيع منفردا على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و 

ممتلكاتها العقاريه والقتراض و الرهن و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

14 - وحيد محمود عباس سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59672   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2017 برقم ايداع   6984 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2019  بــ :  للشريك المتضامن السيد/ وحيد 

محمود عباس سيد منفردا و الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير 

الحكوميه و كذلك التعامل منفردا مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشركات و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و له الحق في 

تعيين و عزل مستخدمة و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك  باسم الشركه و لصالحها و له 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشاركات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له حق التوقيع منفردا على عقود الشراء و البيع و الرهن 

لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه والقتراض و الرهن و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

15 - ميلد كمال وهبه عطاا  مدير   المقيد برقم قيد    87893   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2020 برقم 

ايداع   12354 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  الدارة والتوقيع موكله  للشريكين معا مجتمعين او 

منفردين و لهما الحق في تمثيل الشركه امام جميع الجهات الحكوميه و الغير الحكوميه و الهيئات و المؤسسات 

العامة و شركات القطاع العام و الخاص و الفراد  و غيرها و ذلك بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهما 

بعنوان الشركه و ضمن اغراضها و كذلك لهما مجتمعين او منفردين حق التعامل مع البنوك في فتح الحسابات 

المصرفيه دائنة او مدينه و التوقيع على عقود الرهن و التسهيلت الئتمانيه و القروض من البنوك و جميع 

الحسابات المصرفيه دائنه او مدينه و لهما الحق مجتمعين او منفردين في ان يوكل الخرين في التوقيع نيابة عنهما 

في كل او بعض ما ذكر

16 - نوران محمد محمد يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   4574 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  حق الداره و التوقيع ليصبح 

للشركاء الول السيد/احمد حسن معتمد محمود . و الثاني  السيد/ احمد سعيد مصطفى عبدا .  و الطرف المتداخل 

السيده/ نوران محمد محمد يوسف . المتضامنين مجتمعين فقط  و لهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه و 

التعامل مع جميع البنوك و الجهات الدارات الحكوميه كما ان لهم حق التوقيع على الشيكات و استلم  كافة 

الشيكات اي كان نوعها و لهم الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض و الرهن بكافة انواعه لكافة اصول 

الشركه بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للغير او للنفس من البنوك و تحرير خطابات الضمان كما ان لهم حق 

البيع على ان تكون العمال التي تصدر منهم ضمن اغراض الشركه و لمصلحتها كما يجوز للشركاء توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

17 - صابر كامل سلم حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   4574 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  

18 - اسامة محمد زكى السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   4574 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  

31 - عماد الدين سيد فرغلي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    112360   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   12875 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافة 

حقوقه

32 - محمد عيد رياض محمود جمعة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    112360   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   12875 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافة 

حقوقه
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19 - خالد على حسين عبدالشافى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    98946   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2021 برقم ايداع   13918 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية  والقطاع العام والقطاع الخاص  وله كافة السلطات المقررة في ادارة الشركة  وله الحق  في التعامل مع 

جميع البنوك في السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وكذا حق القتراض والرهن والدارة والتوقيع وله الحق 

في بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية

20 - اسلم محمد محمود عبدالمجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    99737   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   15389 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه 

كافة حقوقه

21 - علء الدين مصطفى عبدالفتاح مرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    99737   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   15389 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  حق الداره والتوقيع نيابة عن 

الشركه للشركاء مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون جميع العمال 

التى تصدر منهما بأسم الشركه وضمن اغراضها وعلى ذلك يكون لهما القيام بجميع العمال التجاريه والداريه 

والتوقيع باسم الشركه والتعاقد نيابة عنها فيما يدخل فى اغراضها امام الكافه بما فى ذلك الجهات الحكوميه 

والقطاع العام والبنوك والرهن والقتراض وبيع وشراء الصول الثابته والشركات والهيئات والفراد وتمثيلها امام 

الهيئه القضائيه بجميع درجاتها وبيع الصول الثابته والسيارات كما ان لهم حق توكيل الغير فى كل او بعد ماذكر 

توكيل عام او خاص 0

22 - نانسى حسين جبريل العاصى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100963   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   17326 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  اتفقت الشريكتان علي تعديل بند 

الداره والتوقيع ليصبح / حق الداره والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعتان او منفردتان ولهما بما فيه ذلك 

اوسع السلطات والصلحيات بما فيها حق التعامل التعامل مع البنوك من فتح الحسابات وغلقها والسحب واليداع 

واستخراج دفاتر الشيكات والتوقيع عليها منفرداتان او مجتمعتان وابرام العقود مع الغير ولهما حق التوقيع 

منفردتان او مجتمعتان امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهما الحق في تفويض او توكيل الغير في كل 

ماسبق او جزء منه

23 - ياسر حسن محمد رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101980   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   16054 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه 

كافة حقوقه

24 - محمد حسن محمد رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101980   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   16054 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  تم خروج الشريك و استلمه 

كافة حقوقه

25 - حازم احمد  عبد الصادق السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    101980   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   16054 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  

26 - كريم عبد الوهاب عبد الواحد عثمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    101980   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   16054 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  

27 -  احمد سمير عبد الخالق مدبولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    103750   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   22169 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

28 - احمد عاشور خليل شاهين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106019   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2021 برقم ايداع   26145 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  الدارة والتوقيع عنها لتصبح 

يتولى الشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين مسئولية ادارة الشركه و التوقيع عنها و تمثيلها امام الغير و امام 

جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و لهما حق التوقيع نيابه عن الشركه و التعاقد في كل ما يتعلق بامور , و 

في السحب النقدي و الشيكات و كذلك التوقيع على الشيكات وجميع اوراق الدفع و كذلك فتح الحسابات لدى 

المصارف و التوقيع على كافة المعاملت المصرفيه و الرهن و القتراض و لهما حق تفويض اي من الغير فيما 

يتعلق من امور.
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29 - مصطفى اشرف مصطفى محمد  الجميل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    107657   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-02-2022 برقم ايداع   3119 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع 

للسيد زهير محمد منتصر عبد الظاهر خضر هو من له حق الدارة والتوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها 

والتوقيع لدي جميع البنوك في فتح الحسابات واليداع والسحب وتوقيع جميع عقود القروض والتسهيلت الئتمانية  

مع جميع جهات التمويل من بنوك تجارية وغير تجارية سواء محلية او دولية وكذلك بيع ورهن جميع منقولت 

واصول الشركة والتها ومعداتها وجميع مقوماتها المادية والمعنوية  ورهنها ورهن تجاري او حيازى او عقاري 

وتوقيع الشيكات والسندات الذنية المتعلقة بالقروض والتسهيلت الئتمانية المحلية منها والدولية وله الحق في 

الستدانة والرهن والتوقيع علي عقود القتراض ورهن اصول الشركة بكافة انواعها وحق التوكيل للنفس وللغير 

وحق التوقيع علي الشيكات وصرفها والتوقيع علي عقود البيع والرهن وعقود اليجار والدارة والتشغيل وكافة 

التعاقدات والمور اللزمة بما يحقق اهداف الشركة فيما بين المتعاملين معها سواء داخل جمهورية مصر العربية 

او خارجها او التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الرسمية التي تتعامل مع الشركة وله تفويض او 

عزل ما يشاء وله ان يفوض السيد مهند بدر الدين ابراهيم محمد او من ينوب عنه ويمثله في جميع ما سبق بكامل 

صلحياته في حال الغياب او السفر او الوفاة بما يحقق اهداف الشركة وغرضها

30 - روماني نبيه زاهر مشرقي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    111014   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   9992 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  الدارة و التوقيع للشريكين و 

لهما منفردين او مجتمعين كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة و كذا التعامل مع البنوك و في فتح الحسابات و 

السحب من الحساب ولهم حق القتراض والرهن  و يشرط ان تكون العمال التي تصدر منه بأسم الشركة و 

ضمن اغراضها

33 - مديحة حمدي محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    112360   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   12875 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  ليصبح حق الداره و التوقيع 

من حق الطرف الثالث و الرابع مجتمعين او منفردين و بشرط ان تكون العمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض 

الشركه و ضمن اغراضها و بعنوانها

34 - منتصر بال محمد احمد عبدالرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    112395   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   12949 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه 

كافه حقوقه

35 - هشام احمد ابوالسعود اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    112395   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   12949 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  

36 - عاطف محمد عاطف محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    113233   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2022 برقم ايداع   14724 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع / موكلة 

لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين في جميع العمال التي تدخل في نطاق الشركه او تحقيقا للغرض الذي انشأت 

لجله بشرط ان تكون باسم الشركة وبعنوانها

37 - محمد راضي محمد الدمياطي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    104137   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2021 برقم ايداع   22869 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  اتفق الشركاء على تعديل البند 

السابع الخاص بالرهن و اخذ المنح و القروض حيث يحق لكل الشركاء اخذ المنح و القروض من البنوك و رهن 

مقومات الشركه دون الرجوع الى باقي الشركاء

38 - احمد طارق سيد حافظ ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    102948   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2021 برقم ايداع   20716 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2022  بــ :  بموجب عقد تعديل ملخصة 

مسجل ومشهر عنة برقم 3987 لسنة 2022 شركات الجيزة تم التى : تعديل بند الدارة والتوقيع  ليصبح حق 

التوقيع لى اثنين من الشركاء الثلثة عماد , محمد , أحمد طارق سيد حافظ  و ويكون لهم في سبيل ذلك أوسع 

السلطات في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وإبرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق في توكيل غيرهم في 

كل أو بعض مما ذكر على أن يراعوا المديرين المسئولين أو من ينوب عنه مصلحة الشركة بهذا الخصوص .
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39 - احمد عمرو عبدالعاطي جاد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    63142   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   13418 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

40 - عبدالرحمن على محمود محمد السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63142   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   13418 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه 

كافه حقوقه

41 - باهر محمد عبدالجواد دسوقى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63142   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   13418 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع يكون 

للشريك المتضامن

42 - عبدالرحمن على محمود محمد السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63142   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   13418 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تخارج السيد/ عبد الرحمن على 

محمود محمد السيد- من الشركه بالكامل كشريك و استلمه كافة حقوقه

43 - نورا السيد عطيه قاسم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    96342   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-31 

برقم ايداع   9359 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع موكوله للشريكتين مجتمعين 

او منفردين في حدود اغراض الشركه

44 - بيتر البير ابراهيم عبد الملك  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    96342   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   9359 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلم كافة 

حقوقه

45 - وسيم ميلد شاكر جبره  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    96342   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   9359 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلم كافه 

حقوقه

46 - محمد عماد الدين ابراهيم خليل عيسوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    82793   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2020 برقم ايداع   2029 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

47 - كريم مجدى عبد الفضيل ثابت  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    82793   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2020 برقم ايداع   2029 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي ان يصبح 

الحق في الداره والتوقيع لكل من السيد /كريم مجدي عبد الفضيل والسيده رانيا يحي كامل مجتمعين او منفردين 

ولهما حق التوقيع والتعاقد مع الغير والتعامل مع البنوك والتوقيع علي الشيكات ولهما كافه السلطات والصلحيات 

لتحقيق اهداف الشركه والعمل علي النهوض بها اما بالنسبه لرهن الشركه او التصرف فيها باي نوع من انواع 

التصرفات او الحصول علي قروض ليتم البموافقه كتابيه من الشريكين المتضامنين مجتمعين كما ليجوز لي 

من الشريكين المتضامنين تفويض الغير في التوقيع نيابه عنهما او تحرير توكيلت للغير بذت المضمون البعد 

الحصول علي موافقه كتابيه من الشريك الخر فيقوم الشريك الراغب بتحرير التوكيل او التفويض بالتقدم بطلب 

الي الشريك الخر مرفق به صيغه التفويض او التوكيل المراد تحريره مع بيان شخص الوكيل او المفوض علي ان 

تتم الموافقه او الرفض علي هذاالطلب خلل سبعه ايام عمل من قبل الشريك الخر

48 - فوقيه مصطفى محمد الصيرفي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    48895   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2015 برقم ايداع   3467 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع يكون 

للشريك المتضامن فقط

49 - ايه محمد مصطفي عبدالهادي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    48895   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2015 برقم ايداع   3467 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

50 - باهر محمد عبدالجواد دسوقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    48895   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2015 برقم ايداع   3467 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  تم خروجه من الشركة واستلمه 

كافة حقوقه

51 - مصطفى ابراهيم مراد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119794   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-06 

برقم ايداع   29965 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

52 - مصطفى ابراهيم مراد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119794   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-06 

برقم ايداع   29965 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  
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53 - محمد صابر رمضان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    69751   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-30 

برقم ايداع   11433 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

54 - محمد صابر رمضان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    69751   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-30 

برقم ايداع   11433 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خروج الشريك المتضامن / محمد صابر 

رمضان خليل .  و اقر الشريك المتخارج باستلم كافة مستحقاته

55 - اكرامى على محمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    69751   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2018 برقم ايداع   11433 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد/اكرامي علي محمد علي شاهين منفردا وله حق الرهن والقتراض من البنوك وكذا بيع اصول 

الشركة

56 - رودينا  اكرامي علي  محمد علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    69751   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2018 برقم ايداع   11433 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

57 - وليد عبدالحميد عباس حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95517   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   7697 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خروج الشريك و استلمه كافة 

حقوقه

58 - ايوب السيد عبدالرحيم موسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95517   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   7697 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  حق الداره و التوقيع للطرف 

الول / ايوب السيد عبد الرحيم موسى منفردا على انه يحق له تفويض و توكيل الغير في او بعض ما سبق بشرط 

ان تكون العمال التي تصدر منه لتحقيق غرض الشركه و ضمن اغراضها و بعنوان الشركه.

59 - اسلم عبد العزيز ابراهيم سلمي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34706   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2014 برقم ايداع   7991 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه كافه 

حقوقه

60 - تامر سامي محمود السيد العباسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34706   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2014 برقم ايداع   7991 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تمخروخ الشريك واستلمه كافه 

حقوقه

61 - عمر ابراهيم احمد سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    108622   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

62 - محمد السيد محمد رفاعي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    108622   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

63 - محمود  السيد محمد رفاعي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    108622   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   5040 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

64 - شادي ماجد فؤاد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    119519   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   29251 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

65 - ايمن ماجد فؤاد  محمد صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    119519   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   29251 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع من حق 

الطرف التانى المتداخل السيد / ايمن ماجد فؤاد منفرده على انه له حق الداره والتوقيع فيما يختص بالتعاهدات 

والتعاملت والتصرفات الخاصه برهن او بيع عقارات الشركه والتعامل مع البنوك وابرام كافة التعاقدات

66 - رمزى عبد الفضيل واعر على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    64364   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   787 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  
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67 - مصطفي صالح عبدالحافظ صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    64364   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   787 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  حق الداره و التوقيع من حق 

الشريك المتضامن السيد/ مصطفى صالح عبدالحافظ صالح منفردا و له حق التوقيع على معاملت الشركه و 

تعهداتها و له الحق في تعيين موظفين او وكلء او مفوضين و له الحق في التوقيع و التعامل باسم الشركه و ضمن 

اغراضها امام كافة الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد و بالجل و له الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات الضمان و حق التوقيع على 

عقود القتراض باسم الشركه و لمصلحتها و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كذلك له حق التوقيع 

على عقود الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم 

الشركه و لصالحها كما ان له الحق في توكيل اي شخص في بعض او كل اختصاصاته

68 - محمد سمير عبد ا واعر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    64364   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   787 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

69 - مرفت  كمال  سيد  محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100934   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   17282 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي ان يكون 

للطرفين حق الداره والتوقيع مجتمعين او منفردين  ولهما كافخ السلطات الازمه لتحقيق غرض الشركه كما لهما 

حق التعامل مع جميع الجهات والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه والخاصه وقطاع العمال وكذلك التوقيع 

والتعامل مع البنوك وذلك بفتح الحسابات وغلقها والعتمادات المستنديه وخطابات الضمان وايداع المبالغ وسحبها 

وتحرير وصرف الشيكات ولهما في ذلك اوسع السلطات والتوقيع علي عقود البيع والشراء والتوكيلت التجاريه 

والعقود التجاريه وعقود التعاقدات مع الجهات الخارجيه سواء الجهات الحكوميه او الجهات الخاصه كما لهما الحق 

في التعامل مع الجمارك وحميع الجراءات والتوقيعات الخاصه بها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

ماسبق وكذلك لهما الحق في القتراض او التنازل البيع او الرهن لي من الصول الشركه بشرط بشرط ان يكون 

باسم الشركه ولغرض الشركه ويحق لهما ان يوكل او يفوضا الغير في كل او بعض ماذكر

70 - محمود عادل عبد الظاهر محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    100934   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   17282 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  تم خروج الشريك واستلمه 

كافه حقوقه
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تجديد افراد

1 - خيرى محمد عبد المجيد القشيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83   قيدت فى   10-05-2007 برقم ايداع    

83 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

2 - محمد رفعت حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1522   قيدت فى   24-06-2007 برقم ايداع    

1555 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

3 - وليد محمد سعيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2581   قيدت فى   29-07-2007 برقم ايداع    

2694 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

4 - عبد الحليم السيد عبد الحليم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5684   قيدت فى   13-11-2007 برقم 

ايداع    6040 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

5 - احمد حافظ بيومى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5717   قيدت فى   22-12-2011 برقم ايداع    

1065 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

6 - احمد حافظ بيومى احمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5717   قيدت فى   13-11-2007 برقم ايداع    

6076 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

7 - احمد حافظ بيومى احمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5717   قيدت فى   13-11-2007 برقم ايداع    

6077 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

8 - محمد السيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7522   قيدت فى   15-01-2008 برقم ايداع    436 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-14

9 - عادل صابر غريب السطوحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7755   قيدت فى   21-01-2008 برقم ايداع    

695 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-20

10 - سامح صفى الدين عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14396   قيدت فى   24-07-2008 برقم 

ايداع    8364 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

11 - متولى محمد متولى محمد ابو العطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20343   قيدت فى   2009-03-04 

برقم ايداع    2354 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03

12 - مركز البارودى لخدمات المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22199   قيدت فى   18-12-2012 برقم 

ايداع    2021 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

13 - ايمان محمد عيد عبد الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25719   قيدت فى   05-05-2013 برقم 

ايداع    4415 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-04

14 - حليمه عبد الجليل السيد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28213   قيدت فى   27-10-2013 برقم ايداع    

8048 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

15 - محمد احمد محمود محمد عتابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28777   قيدت فى   14-01-2015 برقم 

ايداع    399 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

16 - محمد احمد محمود محمد عتابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28777   قيدت فى   20-07-2016 برقم 

ايداع    7796 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

17 - منصور على عبد المجيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42546   قيدت فى   01-07-2015 برقم 

ايداع    6649 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

18 - رشا محمود مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42770   قيدت فى   13-07-2015 برقم 

ايداع    7010 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

19 - صالح محمد حنفى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49897   قيدت فى   03-05-2016 برقم 

ايداع    5083 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

20 - كريم رمضان عبد السلم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52858   قيدت فى   18-09-2016 برقم 

ايداع    9751 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

21 - ماجد سامى مسعود ذكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52909   قيدت فى   20-09-2016 برقم ايداع    

9835 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19
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22 - مصري رفاعي حامد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53011   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    10001 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

23 - احمد اسماعيل لتجارة الدوات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53972   قيدت فى   

06-11-2016 برقم ايداع    11561 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-05

24 - ابراهيم عبد الظاهر حسن عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55729   قيدت فى   2017-01-16 

برقم ايداع    562 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

25 - سامح حلمى جيد بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56568   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

1908 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

26 - هدى يوسف السيد احمد السود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59172   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    6122 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

27 - صديق اسماعيل صديق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61417   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    10309 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

28 - احمد ابراهيم على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61597   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    

10631 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

29 - دعاء محمد التابعى محمد الطناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61640   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    10707 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

30 - محمود عبد ا محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61745   قيدت فى   2017-10-08 

برقم ايداع    10909 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

31 - وليد عبد الواحد امام عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62735   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    12703 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

32 - عماد محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63325   قيدت فى   07-12-2017 برقم ايداع    

13781 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

33 - اللهونى لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63538   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

14212 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

34 - علياء احمد سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63953   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

15000 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

35 - خالد محمد محمد محمد وحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   925   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

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

36 - مجدى منير دياب عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5594   قيدت فى   11-11-2007 برقم ايداع    

5942 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

37 - نور الهدى شكرى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5842   قيدت فى   18-11-2007 برقم ايداع    

7115 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

38 - محمود محمد عطيه باز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6173   قيدت فى   27-11-2007 برقم ايداع    

7473 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

39 - مؤسسة باهي للموبيليات والثاث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6327   قيدت فى   02-12-2007 برقم 

ايداع    6740 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

40 - رامز ميخائيل رمزي ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8225   قيدت فى   03-01-2008 برقم ايداع    

1215 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

41 - صيدلية الدكتور احمد لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11314   قيدت فى   23-04-2008 برقم ايداع    

4732 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-22

42 - مفيده ناصف عبد المجيد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19074   قيدت فى   22-01-2009 برقم 

ايداع    771 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-21

43 - مطلوب اجهزه كهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22540   قيدت فى   31-12-2012 برقم ايداع    

2489 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

Page 176 of 209 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 - احمد سلمه زكي هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24943   قيدت فى   03-04-2013 برقم ايداع    

3334 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

45 - رفيق رمسيس فهمي عبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27302   قيدت فى   28-07-2013 برقم ايداع    

6777 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-27

46 - احمد محمد مجاهد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39228   قيدت فى   16-02-2015 برقم 

ايداع    1573 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

47 - طارق عبد ا عزمي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44078   قيدت فى   14-09-2015 برقم ايداع    

8979 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

48 - مبروك امام مبروك احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46092   قيدت فى   10-12-2015 برقم 

ايداع    12028 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

49 - السيد يوسف فهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48827   قيدت فى   21-01-2016 برقم ايداع    

3355 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

50 - صفوت حامد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50935   قيدت فى   09-06-2016 برقم ايداع    

6705 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

51 - هاني مرسي علي سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51282   قيدت فى   27-06-2016 برقم ايداع    

7232 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

52 - الهادي حماد علي حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54834   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

12923 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

53 - احمد عمر احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55807   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

695 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

54 - خالد يحيى ابراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56103   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

1185 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

55 - مصطفى عابدين عبد الجابر حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56424   قيدت فى   2017-02-14 

برقم ايداع    1678 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

56 - مينا حمدي نصر حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57865   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

4008 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

57 - حسين احمد محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58306   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

4680 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

58 - صدام محمد مبروك حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60632   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

8786 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

59 - اسلم صلح محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60901   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

9356 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

60 - محمد خليل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61548   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

10545 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

61 - نجاه نمر اسطفانوس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61569   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    10578 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

62 - احمد سعيد السيد الجيزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61591   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    

10622 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

63 - احمد سمير صلح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61855   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

11109 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

64 - محمد عمر عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62247   قيدت فى   26-10-2017 برقم ايداع    

11813 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

65 - حاتم محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62755   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

12738 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13
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66 - احمد ماهر عثمان عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62972   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    13119 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

67 - محمود منصور عبده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63087   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

13312 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

68 - مينا اميل حفظى جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63279   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

13685 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

69 - محمد محمدي احمد عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63838   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    14779 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

70 - عمرو محمد حربى قطب احمد شرارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1539   قيدت فى   2007-06-24 

برقم ايداع    1574 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

71 - ابراهيم جابر تاوضرس قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1879   قيدت فى   04-07-2007 برقم ايداع    

1927 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

72 - عماد فتحي كامل شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3774   قيدت فى   04-09-2007 برقم ايداع    

3968 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

73 - ايناس ابراهيم السعيد على السرياقوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6488   قيدت فى   2007-12-05 

برقم ايداع    7825 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

74 - محمد محمود عفيفى القالع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6857   قيدت فى   17-12-2007 برقم ايداع    

7446 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

75 - الغريب للتبريد والتكييف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8601   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

1634 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

76 - سيد نجيب يوسف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9382   قيدت فى   04-03-2008 برقم ايداع    

2524 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-03

77 - د.نبيل توفيق ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14613   قيدت فى   02-08-2008 برقم ايداع    

8618 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-01

78 - مجدي محمد مدكور مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15895   قيدت فى   17-09-2008 برقم ايداع    

10179 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-16

79 - صيدلية د داليا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16513   قيدت فى   19-10-2008 برقم ايداع    

10950 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

80 - اصبح  طارق دسوقى محمد حماده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21802   قيدت فى   

04-12-2012 برقم ايداع    1506 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-03

81 - هيثم محمود عطيه ركابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21992   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

1765 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

82 - مصطفى عبد الفتاح محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29481   قيدت فى   17-12-2013 برقم 

ايداع    9958 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

83 - محمد السيد على محمد على مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34219   قيدت فى   2014-07-09 

برقم ايداع    7227 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-08

84 - انجي احمد عبد السميع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38342   قيدت فى   11-01-2015 برقم 

ايداع    235 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

85 - هاني حنا اسحاق حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41525   قيدت فى   18-05-2015 برقم ايداع    

5096 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

86 - اسماعيل على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45795   قيدت فى   30-11-2015 برقم ايداع    

11597 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

87 - طارق دسوقى محمد حماده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46549   قيدت فى   2015-12-28 

برقم ايداع    13654 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27
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88 - مجدى عبد العزيز عفيفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47621   قيدت فى   08-02-2016 برقم 

ايداع    1450 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

89 - جلل السيد سليمان ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50522   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

6037 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

90 - الهام حسن نور الدين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52676   قيدت فى   04-09-2016 برقم ايداع    

9473 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

91 - كرم عجايبى شحاته مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53779   قيدت فى   30-10-2016 برقم ايداع    

11240 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

92 - استدراك بيانات صاحب الشأن ليصبح اسلم حمادة احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54115   

قيدت فى   10-11-2016 برقم ايداع    11786 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-11-09

93 - احمد محمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54534   قيدت فى   27-11-2016 برقم ايداع    

12441 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

94 - حسن عدلي حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55317   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

13704 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

95 - رندا عبد الرحمن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55457   قيدت فى   03-01-2017 برقم 

ايداع    134 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

96 - نظله حسن احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55868   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

803 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

97 - كريم عبد النبي عبد الرحيم احمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59960   قيدت فى   2017-07-19 

برقم ايداع    7476 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

98 - محمد صلح عبد العليم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60431   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    8343 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

99 - سامى مكرم لبيب بعزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61118   قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    

9782 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

100 - نوار محروس فرج بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61465   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

10394 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

101 - بيشوى ثابت شحاته جورجيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61826   قيدت فى   10-10-2017 برقم 

ايداع    11057 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

102 - جرجس مسيحه نصر مسيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62433   قيدت فى   02-11-2017 برقم 

ايداع    12164 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

103 - هانى محمد عبد البديع كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62838   قيدت فى   16-11-2017 برقم 

ايداع    12883 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

104 - محمد حسان تمام حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62903   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

12990 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

105 - ابراهيم اسماعيل عبد الرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63184   قيدت فى   2017-11-26 

برقم ايداع    13524 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

106 - يامي صفوت تيسير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63337   قيدت فى   07-12-2017 برقم ايداع    

13801 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

107 - ايمن محجوب عبد المعز محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63415   قيدت فى   2017-12-11 

برقم ايداع    13955 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

108 - سمير زكريا متياس ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63559   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

14247 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

109 - احمد ربيع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    46 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08
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110 - مروة على محمد طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3589   قيدت فى   05-02-2015 برقم ايداع    

1229 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

111 - مروه علي محمد طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3589   قيدت فى   28-08-2007 برقم ايداع    

3764 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

112 - رشا عبد المنعم مليجى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3859   قيدت فى   06-09-2007 برقم 

ايداع    4057 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

113 - تامر محمود عبد الحميد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4009   قيدت فى   11-09-2007 برقم 

ايداع    4220 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

114 - اسماء مصطفى عبد الصمد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4164   قيدت فى   2007-09-16 

برقم ايداع    4386 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

115 - رضا عياد مرجان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4415   قيدت فى   25-09-2007 برقم ايداع    

4661 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

116 - ياسر جمعه محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4920   قيدت فى   21-10-2007 برقم 

ايداع    5227 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

117 - اسامة عبد ا بيومى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5202   قيدت فى   30-10-2007 برقم ايداع    

5532 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

118 - مكتب محمود ابراهيم محمد متعهد نقل عمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5329   قيدت فى   

03-11-2007 برقم ايداع    5671 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-02

119 - حازم سيد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6263   قيدت فى   29-11-2007 برقم ايداع    

7572 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

120 - تامر عبد الرؤوف فارس رشدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6698   قيدت فى   12-12-2007 برقم 

ايداع    7123 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

121 - احمد عرفة كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6721   قيدت فى   12-12-2007 برقم ايداع    

7147 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

122 - عيد عبد الحميد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6742   قيدت فى   13-12-2007 برقم 

ايداع    7171 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

123 - ياسر هارون عبد الفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12461   قيدت فى   26-05-2008 برقم 

ايداع    6053 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

124 - سمير صلح مراد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18301   قيدت فى   24-12-2008 برقم ايداع    

13117 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

125 - احمد سعيد فتحى احمد عبد ا البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19513   قيدت فى   2009-02-07 

برقم ايداع    1335 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-06

126 - سماح عبد اللطيف ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20253   قيدت فى   2009-03-02 

برقم ايداع    2246 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-01

127 - اصبح عادل حسن محمود الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21852   قيدت فى   2012-12-05 

برقم ايداع    1578 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

128 - معتز احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27504   قيدت فى   12-08-2013 برقم ايداع    

6657 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-11

129 - محمد فتحي عبد اللطيف امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29890   قيدت فى   01-01-2014 برقم 

ايداع    39 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-31

130 - عصام احمد الصاوى عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30846   قيدت فى   12-02-2014 برقم 

ايداع    1482 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-11

131 - محمد حسن احمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32820   قيدت فى   12-05-2014 برقم ايداع    

4663 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11
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132 - احمد سعيد محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33290   قيدت فى   29-05-2014 برقم ايداع    

5385 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-28

133 - احمد جابر حسن مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34556   قيدت فى   03-08-2014 برقم ايداع    

7747 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

134 - نجاح سليمان سالم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34664   قيدت فى   06-08-2014 برقم ايداع    

7924 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-05

135 - الجيار لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35041   قيدت فى   24-08-2014 برقم 

ايداع    8528 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-23

136 - احمد يوسف احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37884   قيدت فى   17-12-2014 برقم ايداع    

12769 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

137 - أصبح  محمد حسن متولي زكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39495   قيدت فى   25-02-2015 برقم 

ايداع    1964 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

138 - محمد عبد الرسول علي عبد ا الضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43998   قيدت فى   

09-09-2015 برقم ايداع    8851 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-08

139 - ساهر محمود قرني سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48775   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

3283 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

140 - غالب فؤاد احمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53070   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

10091 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

141 - عزت سيد عبد الوهاب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54734   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    12763 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

142 - نورهان سمير احمد نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56279   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    1450 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

143 - نيفين امين زكي بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58985   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

5826 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

144 - احمد محمد عبدالهادى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59322   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    6371 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

145 - هاني نظيم احمد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59727   قيدت فى   10-07-2017 برقم 

ايداع    7074 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

146 - عمر فتحى عبد العزيز صوابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60085   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    7716 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

147 - ربيع ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62356   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

12002 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

148 - محمد صبحي امين بشندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63112   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

13364 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

149 - حسين ابراهيم مصطفي محمود شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63196   قيدت فى   

03-12-2017 برقم ايداع    13546 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

150 - حسن محمد علي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

151 - ليصبح / احمد عمر عبدالعزيز علوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1791   قيدت فى   2007-07-02 

برقم ايداع    1838 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

152 - اسماء عبد الحكيم محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3345   قيدت فى   21-08-2007 برقم 

ايداع    3305 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20
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153 - هند احمد عبد المحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5430   قيدت فى   06-11-2007 برقم ايداع    

5773 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

154 - عماد جورج معوض رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5781   قيدت فى   15-11-2007 برقم ايداع    

7044 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

155 - ماريو ميشيل مشرقي بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6147   قيدت فى   26-11-2007 برقم ايداع    

7444 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

156 - حازم نبيل محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6208   قيدت فى   28-11-2007 برقم ايداع    

7513 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

157 - محمود جابر حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23190   قيدت فى   23-01-2013 برقم ايداع    

862 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

158 - عبد ا امام السيد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33934   قيدت فى   25-06-2014 برقم ايداع    

6788 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

159 - دعاء سيد عبد المنعم عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36460   قيدت فى   26-10-2014 برقم 

ايداع    10632 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

160 - سامي احمد عبد اللطيف حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39148   قيدت فى   11-02-2015 برقم 

ايداع    1445 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

161 - شاهين للمطابخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50769   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    6447 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

162 - مجدي سيد مرسي متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51057   قيدت فى   15-06-2016 برقم ايداع    

6886 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

163 - منى محمد طه علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52082   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

8505 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

164 - محمد احمد ابو الليل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55375   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

1 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

165 - محى الدين قرنى محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56977   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    2565 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

166 - محمد محمد السعيد الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61469   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    10398 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

167 - نجاه عاطف نصيف بظو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61563   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

10569 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

168 - نجاه عاطف نصيف بظو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61563   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

11698 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

169 - محمد زكريا السيد ابراهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61580   قيدت فى   2017-10-01 

برقم ايداع    10603 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

170 - احمد محمد حمدي محمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63084   قيدت فى   2017-11-27 

برقم ايداع    13307 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

171 - ناديه محمد طه خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63096   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

13324 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

172 - كريم محمود حنفى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63286   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

13700 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

173 - رمضان يحي مرسي محمد حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63289   قيدت فى   2017-12-06 

برقم ايداع    13709 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

174 - سعودي منصور رجب منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64036   قيدت فى   02-01-2018 برقم 

ايداع    110 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01
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175 - محمد طه السيد حربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120122   قيدت فى   15-02-2012 برقم ايداع    

3185 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

176 - احمد جاد المولى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   827   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

177 - العبيدى لعمال التكيف المركزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3223   قيدت فى   16-08-2007 برقم 

ايداع    3368 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

178 - خالد عبد الفتاح عبد الخالق عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5085   قيدت فى   2007-10-27 

برقم ايداع    5404 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-26

179 - علي للمقاولت والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6032   قيدت فى   26-10-2016 برقم ايداع    

11205 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

180 - فهيم محمود فهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6486   قيدت فى   05-12-2007 برقم ايداع    

7823 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

181 - غريب سيد عبد الواحد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9917   قيدت فى   17-03-2008 برقم 

ايداع    3119 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

182 - حنان مكرم بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10294   قيدت فى   27-03-2008 برقم ايداع    

3561 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-03-26

183 - اشرف حسب النبى اسماعيل حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21456   قيدت فى   2009-04-12 

برقم ايداع    2861 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-11

184 - اصبح صابر مندى محمود ابو يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22010   قيدت فى   2012-12-11 

برقم ايداع    1790 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

185 - محمد حمدان محمد تعيلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22494   قيدت فى   30-12-2012 برقم ايداع    

2425 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

186 - اصبحت  الفا بلست لعاده البلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22726   قيدت فى   2013-01-06 

برقم ايداع    229 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-05

187 - احمد عبد السلم سيد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31344   قيدت فى   10-03-2014 برقم ايداع    

2345 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

188 - محمد سامي عبد الغني حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35539   قيدت فى   11-09-2014 برقم 

ايداع    9239 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-10

189 - اسكندر فهمى اسكندر سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37076   قيدت فى   18-11-2014 برقم 

ايداع    11567 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

190 - سهره محروس فايز حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38247   قيدت فى   04-01-2015 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

191 - ابراهيم يوسف محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43059   قيدت فى   03-08-2015 برقم ايداع    

7463 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

192 - حسام مصطفى عبد ا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45336   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    10881 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

193 - محب عوض جيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45645   قيدت فى   24-11-2015 برقم ايداع    

11374 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

194 - توماس مسعود سليمان خله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49649   قيدت فى   20-04-2016 برقم 

ايداع    4716 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

195 - هاجر ابو عبيد سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49882   قيدت فى   28-04-2016 برقم 

ايداع    5059 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

196 - محمد عبد المرضى محمد امبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51673   قيدت فى   2016-07-21 

برقم ايداع    7878 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20
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197 - روماني ماهر شوقي داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54102   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

11760 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

198 - رفعت نصر محمود نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54400   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

12232 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

199 - عمر فتحى متولى سويفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58482   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

4985 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

200 - يسرى حسن عشماوى دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59055   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    5922 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

201 - تامر سعيد كامل عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60660   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    8840 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

202 - ناريمان سلمه حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61020   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    9589 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

203 - احمد مسعود مبروك عراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61573   قيدت فى   01-10-2017 برقم 

ايداع    10588 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

204 - ياسر محمدي ايوب علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62056   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

11472 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

205 - محمد السيد خليفة عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62581   قيدت فى   08-11-2017 برقم 

ايداع    12451 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

206 - سعيد محمد سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62772   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

12761 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

207 - احمد ابراهيم ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63001   قيدت فى   23-11-2017 برقم ايداع    

13176 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

208 - محمد حسين محمد المصري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63168   قيدت فى   29-11-2017 برقم 

ايداع    13487 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

209 - اسلم سامى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97362   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

12656 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

210 - جمال للتجارة والتوريدات والدوات المنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3138   قيدت فى   

14-08-2007 برقم ايداع    3268 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-13

211 - ابراهيم السعيد ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6089   قيدت فى   25-11-2007 برقم 

ايداع    7381 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

212 - دواد وليم صليب عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6361   قيدت فى   03-12-2007 برقم ايداع    

6780 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

213 - اسامه يحيي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16028   قيدت فى   23-09-2008 برقم ايداع    

10345 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22

214 - سامي يوسف اسكندر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17916   قيدت فى   02-12-2008 برقم 

ايداع    12651 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

215 - فوده لتجارة الكاوتش والبطاريات واكسسوار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21999   قيدت فى   

11-12-2012 برقم ايداع    1776 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-10

216 - العدوي للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22116   قيدت فى   16-12-2012 برقم ايداع    

1916 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

217 - عيد شرقاوي حسانين نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26124   قيدت فى   21-05-2013 برقم 

ايداع    5017 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20
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218 - احمد فيض محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31669   قيدت فى   23-03-2014 برقم ايداع    

2850 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

219 - محمد عبد الغفار عباده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32034   قيدت فى   06-04-2014 برقم 

ايداع    3429 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

220 - اسلم حلمى سعد عتريس بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33432   قيدت فى   05-06-2014 برقم 

ايداع    5625 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

221 - نبيله محمود يوسف شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35301   قيدت فى   02-09-2014 برقم ايداع    

8901 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

222 - ايمن رشاد عبد الحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37524   قيدت فى   03-12-2014 برقم 

ايداع    12224 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-02

223 - اشرف مصلحي احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38606   قيدت فى   20-01-2015 برقم ايداع    

623 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

224 - خالد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39157   قيدت فى   11-02-2015 برقم ايداع    

1458 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

225 - احمد جابر طه عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43614   قيدت فى   26-08-2015 برقم ايداع    

8292 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

226 - عارف للجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45986   قيدت فى   07-12-2015 برقم ايداع    

11869 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

227 - محمد صلح كرم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48067   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

2169 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

228 - زينب رفعت عبد الجليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49185   قيدت فى   04-04-2016 برقم 

ايداع    3957 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

229 - ايهاب فرج بحيري عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51809   قيدت فى   28-07-2016 برقم ايداع    

7086 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

230 - مينا غالب الياس فرنسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54591   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

12527 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

231 - عبد الكريم مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54688   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    

12686 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

232 - محمد رجب عبد الحميد عبد المجيد ابو عميرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55568   قيدت فى   

09-01-2017 برقم ايداع    292 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-08

233 - مريم هاني محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56197   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

1325 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

234 - خلف محمد علي قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56589   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

1937 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

235 - ابراهيم محمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56997   قيدت فى   09-03-2017 برقم 

ايداع    2596 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

236 - محمد عبد الغفار مدبولي عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58059   قيدت فى   2017-04-23 

برقم ايداع    4296 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

237 - حسين مرسي دسوقي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58662   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    5285 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

238 - الشريف عبده احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60330   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

8164 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

239 - ناديه جاد الرب يوسف سداروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61015   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    9582 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28
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240 - اسماء ا بدر الدين البيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61030   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

9604 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

241 - عبدالموجود مقبول عبدالموجود فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61081   قيدت فى   

07-09-2017 برقم ايداع    9712 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-06

242 - ابانوب سليمان عبد النور بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61217   قيدت فى   2017-09-14 

برقم ايداع    9969 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

243 - احمد سيد سليمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62071   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

11493 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

244 - محمد سمير يونس السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63215   قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    

13578 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

245 - مصطفي سمير يونس السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63217   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    13580 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

246 - ابراهيم حسن ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63578   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    14284 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

247 - الء فرج محمد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63781   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

14653 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

248 - محمد سعيد حفنى عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119967   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

0 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

249 - خليفة محمد عبد الباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

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

250 - محمد عبد العظيم قرنى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4963   قيدت فى   23-10-2007 برقم 

ايداع    5275 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

251 - محمد فتحي عبد الحميد ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6184   قيدت فى   27-11-2007 برقم 

ايداع    7485 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

252 - كوثر السيد السيد عرينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6732   قيدت فى   13-12-2007 برقم ايداع    

7160 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

253 - مصطفي محمد هارون حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11402   قيدت فى   24-04-2008 برقم 

ايداع    4809 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23

254 - سعد سمير سعد الدين فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22790   قيدت فى   09-01-2013 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

255 - طارق مطر محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23774   قيدت فى   17-02-2013 برقم ايداع    

1655 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-16

256 - الشيماء فوزى محمد صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30798   قيدت فى   11-02-2014 برقم 

ايداع    1403 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-10

257 - منى عبد العال سيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33999   قيدت فى   26-06-2014 برقم ايداع    

6902 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

258 - علي محمد رمضان عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34207   قيدت فى   08-07-2014 برقم ايداع    

7200 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

259 - رضا عبد العظيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35838   قيدت فى   23-09-2014 برقم 

ايداع    9710 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-22

260 - علء محمد شاكر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35897   قيدت فى   24-09-2014 برقم ايداع    

9800 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-23

261 - صلح مبارك بريك مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39113   قيدت فى   10-02-2015 برقم 

ايداع    1389 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

Page 186 of 209 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

262 - محمد عزت مصطفى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39552   قيدت فى   01-03-2015 برقم 

ايداع    2049 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

263 - محمد عزت مصطفى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39552   قيدت فى   14-04-2015 برقم 

ايداع    3765 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

264 - منال عبد النبي علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43324   قيدت فى   16-08-2015 برقم ايداع    

7845 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

265 - محمد ابراهيم اسماعيل مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44779   قيدت فى   20-10-2015 برقم 

ايداع    10001 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

266 - مجدى سيد عباس سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48467   قيدت فى   10-03-2016 برقم ايداع    

2863 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

267 - غادة محمد عبد العزيز سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49655   قيدت فى   20-04-2016 برقم 

ايداع    4724 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

268 - مصطفى محمود صابر كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51998   قيدت فى   04-08-2016 برقم 

ايداع    8358 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

269 - همام امام تمام عطيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52586   قيدت فى   30-08-2016 برقم ايداع    

9335 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

270 - محمود عبد العزيز عبد الهادى عنبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52956   قيدت فى   2016-09-22 

برقم ايداع    9912 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

271 - هشام محمد عبد المقصود امبابي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53724   قيدت فى   25-10-2016 برقم 

ايداع    11144 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

272 - فاطمة عبدالتواب احمد عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58381   قيدت فى   2017-05-07 

برقم ايداع    4788 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

273 - مينا سروت شاكر ارشلوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60160   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    7833 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

274 - تامر محمد محمود عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61320   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

10152 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

275 - محمد احمد عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61678   قيدت فى   04-10-2017 برقم 

ايداع    10780 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

276 - مروة عاطف محمد عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61994   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

11372 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

277 - محمد سعيد الشنتورى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62532   قيدت فى   2017-11-07 

برقم ايداع    12357 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

278 - ايات محمد عبد المجيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62968   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    13114 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

279 - احمد محمود سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63300   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

13728 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

280 - اسامه محمود عبد الغني احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63679   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    14479 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

281 - احمد عبد المعطي رزق علفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63820   قيدت فى   25-12-2017 برقم 

ايداع    14739 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

282 - حمادة بدوى غريب بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116738   قيدت فى   12-10-2010 برقم 

ايداع    3315 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

283 - اسامة محمود محمد كرار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4954   قيدت فى   22-10-2007 برقم ايداع    

5264 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21
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284 - ليلى محمود احمد ابو عمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5557   قيدت فى   08-11-2007 برقم ايداع    

5905 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

285 - احمد سعد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6204   قيدت فى   27-11-2007 برقم ايداع    

7509 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

286 - اصبح  مكتب رحلت عربى شكرى سيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6713   قيدت فى   

12-12-2007 برقم ايداع    7139 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-11

287 - حسين احمد محمد حسن مصطفي للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7064   قيدت فى   

29-12-2007 برقم ايداع    7575 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-28

288 - مصطفى سيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7578   قيدت فى   16-01-2008 برقم ايداع    

496 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-15

289 - سامح يوسف محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13564   قيدت فى   26-06-2008 برقم 

ايداع    7359 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-25

290 - اسماعيل محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13992   قيدت فى   10-07-2008 برقم 

ايداع    7872 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-09

291 - عبدا الزهرى محمود عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30524   قيدت فى   30-01-2014 برقم 

ايداع    985 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-29

292 - ابراهيم عمر عبد الحميد ابراهيم هندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35688   قيدت فى   

16-09-2014 برقم ايداع    9451 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-15

293 - ايمان عبد الراضى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37841   قيدت فى   16-12-2014 برقم 

ايداع    12701 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

294 - جمال محمد عبد الحميد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37849   قيدت فى   16-12-2014 برقم 

ايداع    12710 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

295 - لمياء محمد عبد الرحمن العوضى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40307   قيدت فى   

30-03-2015 برقم ايداع    3205 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-29

296 - محمد سامى عبدالبر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40910   قيدت فى   23-04-2015 برقم ايداع    

4170 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

297 - صديق لللوميتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41640   قيدت فى   21-05-2015 برقم ايداع    

5261 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

298 - عمر محمد السعيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45154   قيدت فى   04-11-2015 برقم ايداع    

10586 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

299 - علء احمد عبد الرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47271   قيدت فى   27-01-2016 برقم 

ايداع    938 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

300 - محمد احمد عطيه عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49151   قيدت فى   03-04-2016 برقم 

ايداع    3895 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

301 - اصبحت  المؤسسه العالميه للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55727   قيدت فى   

16-01-2017 برقم ايداع    560 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-15

302 - كيرلس بخيت عيسى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57742   قيدت فى   10-04-2017 برقم 

ايداع    3819 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

303 - حسين عبد الغنى حسين عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57857   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    3999 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12
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304 - نسمة محمود محمد حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59005   قيدت فى   31-05-2017 برقم 

ايداع    5850 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

305 - سيد عبدالمجيد عبد الواحد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61252   قيدت فى   2017-09-17 

برقم ايداع    10047 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

306 - محمد حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61473   قيدت فى   25-09-2017 برقم ايداع    

10376 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

307 - ايهاب محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62005   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

11384 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

308 - محمد لمعى محمود محمد ابوالنيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62123   قيدت فى   2017-10-23 

برقم ايداع    11588 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

309 - احمد جابر خلف عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62598   قيدت فى   08-11-2017 برقم 

ايداع    12478 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

310 - مرفت علي السيد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62606   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

12489 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

311 - محمد ابو بكر عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62696   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    12643 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

312 - بولس ميلد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63601   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

14326 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

313 - كريم خالد درويش بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63803   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

14695 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

314 - عمر عبد الستار حسنين مليجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2506   قيدت فى   25-07-2007 برقم 

ايداع    2615 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

315 - حنان ابراهيم فرج مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3747   قيدت فى   03-09-2007 برقم ايداع    

3937 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

316 - عمر عبد الوهاب عمر محمد دعبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5071   قيدت فى   2007-10-25 

برقم ايداع    5389 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

317 - احمد محمد عبد النبى سعيد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5156   قيدت فى   2007-10-29 

برقم ايداع    5482 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

318 - قدرية ابراهيم موسى زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9593   قيدت فى   09-03-2008 برقم 

ايداع    2764 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-08

319 - محمد جمعة زيد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9670   قيدت فى   10-03-2008 برقم ايداع    

2848 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-09

320 - محمد عادل ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21839   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

1557 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

321 - وليد توفيق عزت عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22103   قيدت فى   13-12-2012 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

322 - عمار غالب عمار جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26070   قيدت فى   19-05-2013 برقم 

ايداع    4936 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

323 - ابراهيم مصطفى كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38915   قيدت فى   03-02-2015 برقم 

ايداع    1083 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-02

324 - عبد الرحيم عبد الناصر عبد الوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48863   قيدت فى   

22-03-2016 برقم ايداع    3417 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-21

325 - محمد محمود فهيم صلح الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49323   قيدت فى   10-04-2016 برقم 

ايداع    4167 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09
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326 - على شعبان عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49574   قيدت فى   19-04-2016 برقم 

ايداع    4586 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

327 - شعبان عبد الكريم عبد الكريم المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50168   قيدت فى   2016-05-11 

برقم ايداع    5502 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

328 - سعيد عبد رب الرسول سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52478   قيدت فى   25-08-2016 برقم 

ايداع    9146 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

329 - محمود محمد احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55327   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

13715 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

330 - نبيل ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58586   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

5169 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

331 - حاتم محمود عبد الفتاح حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59088   قيدت فى   04-06-2017 برقم 

ايداع    5967 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

332 - ريهام عادل عبد الحفيظ علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59549   قيدت فى   02-07-2017 برقم 

ايداع    6751 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

333 - عرب حسين ابو سريع حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60766   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    9074 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

334 - عصام احمد محمد فاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62442   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

12190 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

335 - احمد محمد احمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62576   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

12441 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

336 - مايكل فارس غبر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62589   قيدت فى   08-11-2017 برقم 

ايداع    12468 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

337 - حسن ممدوح حسن احمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63336   قيدت فى   07-12-2017 برقم 

ايداع    13800 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

338 - تعديل السم التجاري ليصبح/ وليد توفيق للصناعه والتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63561   قيدت 

فى   17-12-2017 برقم ايداع    14249 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

339 - رضا انور عويس قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63789   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

14667 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

340 - محى الدين احمد امام احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120089   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    18374 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

341 - اصبح  جورج داود جورج صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2952   قيدت فى   08-08-2007 برقم 

ايداع    3066 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

342 - محمد السيد محمد حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3601   قيدت فى   29-08-2007 برقم ايداع    

3779 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

343 - مكتب الصغير للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3689   قيدت فى   01-09-2007 برقم ايداع    

3875 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-31

344 - حربى توفيق عبد المقصود المهدى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7277   قيدت فى   

05-01-2008 برقم ايداع    166 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-04

345 - محمد سيد محمد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9602   قيدت فى   09-03-2008 برقم ايداع    

2773 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-03-08

346 - اشرف نور على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22105   قيدت فى   13-12-2012 برقم ايداع    

1899 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12
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347 - صابر فتحى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40357   قيدت فى   31-03-2015 برقم ايداع    

3283 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-30

348 - ممدوح خليفه احمد خليفه علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40643   قيدت فى   14-04-2015 برقم 

ايداع    3770 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

349 - شحات نصر حسين عبد الجواد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41713   قيدت فى   

25-05-2015 برقم ايداع    5385 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-24

350 - صبحى رشاد فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45920   قيدت فى   03-12-2015 برقم ايداع    

11771 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

351 - محمد كامل ياسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50476   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

5975 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

352 - دعاء عبد السميع ابراهيم الحضري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51825   قيدت فى   2016-07-28 

برقم ايداع    8113 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

353 - عدلي يوسف منصور قرياقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52817   قيدت فى   08-09-2016 برقم 

ايداع    9687 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

354 - عبد الرحمن محمود عبد الحكيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53875   قيدت فى   

01-11-2016 برقم ايداع    11399 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-31

355 - محمدين على احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55830   قيدت فى   19-01-2017 برقم ايداع    

733 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

356 - اشرف السيد امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60987   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

9543 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

357 - نبيل نصحي فايز عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62510   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    

12327 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

358 - احمد محفوظ احمد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62580   قيدت فى   08-11-2017 برقم 

ايداع    12450 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

359 - زين العابدين محمد ابراهيم ابو اليازيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62871   قيدت فى   

19-11-2017 برقم ايداع    12940 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-18

360 - محمود فتحي عيسي شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62904   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    12992 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

361 - جمال محمدى محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63392   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    13913 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

362 - مني يحيي حامد سرور ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63745   قيدت فى   2017-12-21 

برقم ايداع    14596 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

363 - مصطفى جمال ابراهيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63948   قيدت فى   2017-12-28 

برقم ايداع    14992 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

364 - خالد بدري ابو العل مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1464   قيدت فى   21-06-2007 برقم ايداع    

1494 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

365 - محمد محمد محمد خليفة سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1728   قيدت فى   01-07-2007 برقم 

ايداع    1773 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

366 - حجازى يوسف عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2424   قيدت فى   22-07-2007 برقم ايداع    

2520 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

367 - محمد عبد العظيم احمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3295   قيدت فى   2007-08-19 

برقم ايداع    3447 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18
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368 - ياسر على زكى اسماعيل حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6687   قيدت فى   12-12-2007 برقم 

ايداع    7110 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

369 - اسر محمد ربيع عبد الحميد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11026   قيدت فى   2008-04-16 

برقم ايداع    4392 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

370 - محمد اكرم عبد الحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12691   قيدت فى   02-06-2008 برقم 

ايداع    6336 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

371 - محمد اكرم عبد الحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12691   قيدت فى   30-08-2015 برقم 

ايداع    8384 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

372 - خالد مجدى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21984   قيدت فى   10-12-2012 برقم 

ايداع    1753 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

373 - عادل صدقى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22656   قيدت فى   03-01-2013 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

374 - محمد جابر حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23210   قيدت فى   27-01-2013 برقم ايداع    

879 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-26

375 - مصطفى علي شعبان فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33624   قيدت فى   22-09-2016 برقم 

ايداع    9934 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

376 - مرقص ابراهيم سعيد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34216   قيدت فى   08-07-2014 برقم ايداع    

7222 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

377 - خالد محمد سيد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39476   قيدت فى   24-02-2015 برقم ايداع    

1931 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

378 - محمد فوزي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42391   قيدت فى   23-06-2015 برقم ايداع    

6419 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

379 - جوده عبد ا عبد العاطي عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43104   قيدت فى   2015-08-04 

برقم ايداع    7531 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

380 - ابو حسيبه للتجارة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46613   قيدت فى   30-12-2015 برقم 

ايداع    13780 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

381 - صابر عبد ا محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51493   قيدت فى   13-07-2016 برقم 

ايداع    7587 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

382 - عوض سعيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51832   قيدت فى   28-07-2016 برقم ايداع    

8124 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

383 - عصام فليفل عبد الغني فليفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55076   قيدت فى   19-12-2016 برقم 

ايداع    13326 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

384 - احمد مرضي معوض شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55295   قيدت فى   27-12-2016 برقم 

ايداع    13672 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

385 - ماجده عبد العظيم خطاب ورده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57360   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    3188 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

386 - محمد احمد ندا حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58740   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

5441 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

387 - هانى لويز فهيم توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59445   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

6578 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

388 - عز عبده كامل جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61137   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

9819 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

389 - محمود محمد عبدالحافظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61805   قيدت فى   2017-10-10 

برقم ايداع    11014 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09
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390 - محمد سعيد عبيده سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61899   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

11190 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

391 - احمد سالم عدوى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61987   قيدت فى   17-10-2017 برقم 

ايداع    11362 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

392 - اسراء فرحات على فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62977   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    13125 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

393 - محمد ممدوح مصطفي كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63216   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    13579 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

394 - تامر ممدوح زيد راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63814   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

14720 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

395 - محمد عبدالعزيز بدر عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64404   قيدت فى   18-01-2018 برقم 

ايداع    871 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

396 - محمد عبد التواب محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1966   قيدت فى   07-07-2007 برقم 

ايداع    2017 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-06

397 - فيصل سيد فيصل بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4051   قيدت فى   11-09-2007 برقم ايداع    

4266 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

398 - شايمن عبد الرازق محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5027   قيدت فى   24-10-2007 برقم 

ايداع    5342 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

399 - دياب للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6952   قيدت فى   25-12-2007 برقم ايداع    7453 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

400 - منجا هاشم عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7018   قيدت فى   27-12-2007 برقم 

ايداع    7524 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

401 - منجا هاشم عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7018   قيدت فى   31-12-2007 برقم 

ايداع    7631 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

402 - مؤسسة السلطان لقطع غيار السيارات الستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7668   قيدت فى   

17-01-2008 برقم ايداع    597 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-16

403 - مؤسسة السلطان لقطع غيار السيارات الستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7668   قيدت فى   

23-08-2016 برقم ايداع    9034 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-22

404 - السيد احمد محمد احمد عبد النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11232   قيدت فى   22-04-2008 برقم 

ايداع    4637 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

405 - محمدين فتحى على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15157   قيدت فى   20-08-2008 برقم ايداع    

9268 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-19

406 - يوسف فرنسيس كامل جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16282   قيدت فى   11-10-2008 برقم ايداع    

10661 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-10

407 - عمرو حامد محمد ابو سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18003   قيدت فى   04-12-2008 برقم 

ايداع    12756 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-03

408 - احمد محمود عبد المعطى عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20287   قيدت فى   2009-03-03 

برقم ايداع    2287 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

409 - احمد عاطف سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22429   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

2343 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

410 - محمد عاطف موسى حارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22872   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    422 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12
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411 - رفاعى ابو طيبه رفاعى رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33842   قيدت فى   22-06-2014 برقم 

ايداع    6247 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

412 - احمد شعبان فتحي عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33930   قيدت فى   24-06-2014 برقم 

ايداع    6782 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

413 - محمد محمود شعبان غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34870   قيدت فى   17-08-2014 برقم ايداع    

8284 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

414 - محمد محمود شعبان غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34870   قيدت فى   02-09-2014 برقم ايداع    

8880 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

415 - محمد عبد العزيز محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36870   قيدت فى   12-11-2014 برقم 

ايداع    11280 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

416 - محمد حسني رفاعي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40776   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    3968 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

417 - هاشم محمد دياب فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41308   قيدت فى   10-05-2015 برقم ايداع    

4769 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

418 - عمرو عبد الخالق عبد الرازق عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41350   قيدت فى   2015-05-11 

برقم ايداع    4828 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

419 - احمد حسين عبدا بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46033   قيدت فى   08-12-2015 برقم ايداع    

11933 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

420 - ميسره مدحت احمد نصر غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48995   قيدت فى   27-03-2016 برقم 

ايداع    3620 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

421 - منى محمود ابراهيم محمود بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49974   قيدت فى   2016-05-05 

برقم ايداع    5207 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

422 - سالم للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51700   قيدت فى   24-07-2016 برقم ايداع    

7919 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

423 - نيفين جمال سيد محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52472   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    9139 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

424 - احمد مختار محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53672   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

11051 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

425 - علي حمد علي حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55372   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

13788 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

426 - خليل ابراهيم زيدان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56779   قيدت فى   28-02-2017 برقم 

ايداع    2249 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

427 - عبير عماد الحسانين عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57398   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    3261 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

428 - راندا مصطفى عبد العال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58308   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    4682 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

429 - ابرأم نبيل ميخائيل عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59538   قيدت فى   28-06-2017 برقم 

ايداع    6726 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

430 - عمار ياسر رضوان عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59542   قيدت فى   28-06-2017 برقم 

ايداع    6736 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

431 - اسامه محمد عبد الدايم عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60778   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    9105 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

432 - فولى للمقاولت والتشطيبات العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61013   قيدت فى   2017-08-29 

برقم ايداع    9580 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28
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433 - محمد الحسين احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61937   قيدت فى   16-10-2017 برقم ايداع    

11268 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

434 - كريم باهر عبد السيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62767   قيدت فى   2017-11-15 

برقم ايداع    12754 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

435 - اسماعيل محمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63760   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    14617 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

436 - وجية محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1641   قيدت فى   27-06-2007 برقم ايداع    

1682 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

437 - اسامة عادل غالب عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2552   قيدت فى   26-07-2007 برقم ايداع    

2663 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

438 - اسماعيل شاكر حمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4913   قيدت فى   03-04-2011 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

439 - اسماعيل شاكر حمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4913   قيدت فى   21-10-2007 برقم ايداع    

5218 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

440 - محروس عبد الحميد محروس غزلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7360   قيدت فى   2008-01-10 

برقم ايداع    261 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

441 - عبدة عبد الفتاح حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8328   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

1330 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-04

442 - عمرو عبد العزيز ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11359   قيدت فى   24-04-2008 برقم 

ايداع    4759 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23

443 - عماد عبد الجواد مشرف زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11539   قيدت فى   04-05-2008 برقم 

ايداع    4991 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-03

444 - ماجده محمد الزغل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12231   قيدت فى   20-05-2008 برقم ايداع    

5778 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-19

445 - حسام سيف الدين عبد الفتاح ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12375   قيدت فى   2008-05-22 

برقم ايداع    5953 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-21

446 - منصور ابراهيم الدسوقي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15378   قيدت فى   2008-08-28 

برقم ايداع    9546 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-27

447 - محمد رجب حسب ا سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20593   قيدت فى   15-03-2009 برقم 

ايداع    2683 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

448 - برسوم نجيب برسوم عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21121   قيدت فى   06-09-2012 برقم 

ايداع    921 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

449 - حسن عبد المنعم عبد النبى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25880   قيدت فى   12-05-2013 برقم 

ايداع    4647 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

450 - محمد مسعد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35111   قيدت فى   26-08-2014 برقم ايداع    

8625 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

451 - سيف ا خالد فتح الباب حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39700   قيدت فى   05-03-2015 برقم 

ايداع    2285 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

452 - محمد اسامه محمد مصطفى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44602   قيدت فى   2015-10-12 

برقم ايداع    9753 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

453 - على جمال احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47397   قيدت فى   01-02-2016 برقم ايداع    

1127 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

454 - وسام شريف محمد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50914   قيدت فى   08-06-2016 برقم ايداع    

6675 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07
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455 - حسن السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54088   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

11744 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

456 - اصبح  محمود سيد رزق ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56338   قيدت فى   09-02-2017 برقم 

ايداع    1543 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

457 - محمد سيد عبد الكريم عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57428   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    3307 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

458 - عمر محمد محمد رابح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59028   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

5887 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

459 - محمد عبدا بيومى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61140   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

9825 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

460 - حازم السيد قنديل الغنامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61309   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

10136 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

461 - هانى على عبدالمعطى ابوسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62484   قيدت فى   05-11-2017 برقم 

ايداع    12274 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

462 - محسن محمد عصام حامد عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62943   قيدت فى   2017-11-21 

برقم ايداع    13063 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

463 - مينا برسوم عريان ابو سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63388   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    13905 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

464 - عبد الرحمن رضا ابراهيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63442   قيدت فى   

12-12-2017 برقم ايداع    14020 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-11

465 - مرفت عبده محمود ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63523   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    14173 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

466 - سيد على فرحان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1310   قيدت فى   18-06-2007 برقم ايداع    

1335 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

467 - مصطفى محمد محمد ابو الوفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1363   قيدت فى   19-06-2007 برقم 

ايداع    1389 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

468 - عرفة شاهين محمد محمد شورة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3375   قيدت فى   04-08-2007 برقم 

ايداع    7787 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-08-03

469 - حسن فؤاد حسن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3959   قيدت فى   10-09-2007 برقم ايداع    

4164 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

470 - تامر عبد الرازق عبد الواحد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8227   قيدت فى   

03-02-2008 برقم ايداع    1217 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-02

471 - محمد حسن زين العابدين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19382   قيدت فى   02-02-2009 برقم 

ايداع    1170 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

472 - محسن عبد الفتاح محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20772   قيدت فى   19-03-2009 برقم 

ايداع    2906 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-18

473 - محسن محمد مزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21870   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

1600 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

474 - احمد مصطفى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22293   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

2157 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

475 - محسن محمد مزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24625   قيدت فى   20-03-2013 برقم ايداع    

2856 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-19
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476 - محسن محمد مزيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24625   قيدت فى   10-10-2013 برقم ايداع    

7663 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-09

477 - احمد جمال الدين حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24928   قيدت فى   03-04-2013 برقم ايداع    

3312 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

478 - محمد رمضان احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31119   قيدت فى   27-02-2014 برقم 

ايداع    1969 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-26

479 - راندا مسعد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37610   قيدت فى   07-12-2014 برقم ايداع    

12352 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

480 - نهله نظمي عمر طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39887   قيدت فى   12-03-2015 برقم ايداع    

2560 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-11

481 - محمود عبد السلم عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41368   قيدت فى   12-05-2015 برقم 

ايداع    4857 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

482 - محمد عبد الفتاح على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43714   قيدت فى   31-08-2015 برقم 

ايداع    8443 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

483 - عفاف محمود القصبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43896   قيدت فى   06-09-2015 برقم ايداع    

8698 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

484 - رامز ابراهيم حامد ابو موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45004   قيدت فى   28-10-2015 برقم 

ايداع    10359 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-27

485 - اسماعيل سعد محمود ابو عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47995   قيدت فى   22-02-2016 برقم 

ايداع    2053 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

486 - محمد مصطفى صالح جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48061   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    2156 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

487 - رفاعي مرسي رفاعي مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50377   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    5822 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

488 - نعمة محمد مهنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51675   قيدت فى   21-07-2016 برقم ايداع    

7880 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

489 - رجب محمد على جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54934   قيدت فى   13-12-2016 برقم ايداع    

13111 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

490 - حسين مفتاح توفيق خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57387   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

3243 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

491 - ثروت بسيس منصور ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58648   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    5263 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

492 - ابراهيم عبد الحميد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58899   قيدت فى   2017-05-25 

برقم ايداع    5685 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

493 - رضا محمد عبد المجيد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59484   قيدت فى   21-06-2017 برقم 

ايداع    6645 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

494 - جورج فكرى صديق رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59601   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

6847 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

495 - لطيف صبحي كامل مسيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59764   قيدت فى   11-07-2017 برقم 

ايداع    7144 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

496 - وائل كمال الدين محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60341   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    8182 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

497 - وحيد رمسيس ويصا شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61086   قيدت فى   07-09-2017 برقم 

ايداع    9722 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06
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498 - احمد عبد الفتاح عدلي عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61738   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    10898 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

499 - احمد شعبان عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62346   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

11983 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

500 - مختار خالد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62593   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

12472 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

501 - هاني سيد سيد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62689   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

1236 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

502 - معتز هانى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62949   قيدت فى   21-11-2017 برقم ايداع    

13068 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

503 - عمرو احمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63511   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    14151 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

504 - محمود عطا محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63923   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

14954 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

505 - محمد مصطفى مدبولى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64103   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    250 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

506 - اسامه خواجه حكيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120342   قيدت فى   13-07-2006 برقم ايداع    

11900 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

507 - اسامة ميلد حبيب جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   811   قيدت فى   02-06-2007 برقم ايداع    

821 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-01

508 - شريف عبد الحى حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2759   قيدت فى   02-08-2007 برقم 

ايداع    2879 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

509 - محمد جمال السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4536   قيدت فى   01-10-2007 برقم ايداع    

4809 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

510 - عصام عيد عبد الرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5806   قيدت فى   15-11-2007 برقم 

ايداع    7071 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

511 - احمد مجدى يوسف زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6143   قيدت فى   26-11-2007 برقم 

ايداع    7440 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

512 - عبد ا محمود ابراهيم بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6344   قيدت فى   02-12-2007 برقم 

ايداع    6760 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

513 - عبد الفتاح حسن عبد الفتاح عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6375   قيدت فى   2007-12-03 

برقم ايداع    9769 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

514 - السيد السيد بدارن علي يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13040   قيدت فى   11-06-2008 برقم 

ايداع    6731 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-10

515 - مصطفي كامل علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14635   قيدت فى   03-08-2008 برقم ايداع    

8643 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-02

516 - جمال محمد على امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33064   قيدت فى   20-05-2014 برقم ايداع    

5058 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

517 - نيفين امين ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45299   قيدت فى   11-11-2015 برقم ايداع    

10827 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

518 - عثمان محمد عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46582   قيدت فى   30-12-2015 برقم ايداع    

13715 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

519 - احمد بهجت محمد شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49330   قيدت فى   11-04-2016 برقم ايداع    

4176 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10
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520 - هانى فؤاد تاوضروس ابادير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49557   قيدت فى   18-04-2016 برقم 

ايداع    4561 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

521 - سماح سيد مؤمن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50730   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    

6392 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

522 - احمد حمدي محمد فايز ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55870   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

805 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

523 - حسام محسب عبد الواحد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56153   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    1264 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

524 - محمد عادل محي الدين نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57089   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    2746 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

525 - ابراهيم محمد عبد الصمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57687   قيدت فى   

09-04-2017 برقم ايداع    3730 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-08

526 - محمود احمد محمد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58362   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

4759 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

527 - ربيعي رجب عبد المالك حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60024   قيدت فى   20-07-2017 برقم 

ايداع    7594 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

528 - ناصر احمد مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61066   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

9679 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

529 - محمود ابراهيم احمد ابراهيم تليمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61716   قيدت فى   2017-10-08 

برقم ايداع    10854 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

530 - خالد عبدالرحمن محمود جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62541   قيدت فى   07-11-2017 برقم 

ايداع    12376 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

531 - عفاف هلل عبد اللطيف الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63435   قيدت فى   2017-12-12 

برقم ايداع    13996 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

532 - سيد عبدالكريم مرجان عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63700   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    14517 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

533 - رجب محمد عزت امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63758   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

14615 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

534 - اسامه محمد عبد الفتاح احمد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63775   قيدت فى   

24-12-2017 برقم ايداع    14641 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-23

535 - رومانى رسمى صموئيل ونا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63912   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    14926 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

536 - فتحية حسن ابراهيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64392   قيدت فى   18-01-2018 برقم ايداع    

851 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

537 - احمد عبد العليم بيومي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64502   قيدت فى   23-01-2018 برقم 

ايداع    1058 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

538 - محمود حسن عبد الفتاح عبدالل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120401   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    5106 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

539 - محمود احمد محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4339   قيدت فى   23-09-2007 برقم ايداع    

4576 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

540 - زكريا جابر احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6868   قيدت فى   23-12-2007 برقم ايداع    

7359 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22
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541 - مجدى احمد عبد المحسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7443   قيدت فى   13-01-2008 برقم 

ايداع    352 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

542 - وائل عمر سليم عمر سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7860   قيدت فى   23-01-2008 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

543 - محمد محمد ابراهيم السيد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12028   قيدت فى   15-05-2008 برقم 

ايداع    5547 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-14

544 - مدحت مصطفى الشيخ محمد حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15191   قيدت فى   2017-03-08 

برقم ايداع    2572 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

545 - مدحت مصطفى الشيخ محمد حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15191   قيدت فى   2008-08-23 

برقم ايداع    9315 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-22

546 - المير للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17160   قيدت فى   09-11-2008 برقم 

ايداع    11735 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-08

547 - صيدلية د احمد الجديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17562   قيدت فى   22-11-2008 برقم ايداع    

12225 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-21

548 - احمد محمد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25459   قيدت فى   21-04-2013 برقم 

ايداع    4037 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-20

549 - وجدى مفرح ابراهيم وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29089   قيدت فى   03-12-2013 برقم ايداع    

9386 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

550 - نسيم شفيق ميخائيل فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33089   قيدت فى   21-05-2014 برقم ايداع    

5095 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

551 - اسماء ماهر محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40779   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    3974 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

552 - هشام انور سالم رستم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42466   قيدت فى   25-06-2015 برقم ايداع    

6524 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

553 - محمد كامل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42560   قيدت فى   01-07-2015 برقم ايداع    

6669 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

554 - محمد يوسف معوض جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48258   قيدت فى   02-03-2016 برقم ايداع    

2478 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

555 - هيثم مبروك قطب مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52064   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

8472 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

556 - مفرح سلمه فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54264   قيدت فى   16-11-2016 برقم ايداع    

12007 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

557 - عماد حمدى محمد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56551   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

1882 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

558 - محمد يسري احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56849   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    2351 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

559 - ياسر حموده عبد المنعم عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57314   قيدت فى   2017-03-21 

برقم ايداع    3106 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

560 - علء سعد عبود علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57632   قيدت فى   05-04-2017 برقم 

ايداع    3654 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

561 - محمد عبد الحق عبد العال عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57924   قيدت فى   

18-04-2017 برقم ايداع    4095 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-17

562 - عبد ا حسين ابو العز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59084   قيدت فى   04-06-2017 برقم 

ايداع    5961 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03
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563 - ورده محمد احمد المعداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60073   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    7689 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

564 - نادية كمال محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60696   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    8928 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

565 - عبدالباقى عبدالمنجى محمد احمد البردونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61361   قيدت فى   

19-09-2017 برقم ايداع    10214 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-18

566 - محمود صلح محمود راجح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63238   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    13617 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

567 - سعاد جمال كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63583   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

14292 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

568 - ناجح فؤاد شحاته بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63836   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

14776 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

569 - حمدان محمد حمدان ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63857   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

14807 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

570 - ثروت عبدربه عبدالصمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64342   قيدت فى   2018-01-17 

برقم ايداع    738 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

571 - عاصم محمود احمد محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64388   قيدت فى   2018-01-18 

برقم ايداع    845 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

572 - اسماعيل صلح فراج على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95345   قيدت فى   09-08-2017 برقم 

ايداع    15117 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

573 - نادية محمد مرسى خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5267   قيدت فى   31-10-2007 برقم ايداع    

5604 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

574 - اسامه محمود قرنى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7215   قيدت فى   02-01-2008 برقم ايداع    

97 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

575 - عبد الحميد السيد عبد الحميد الجزيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22632   قيدت فى   

02-01-2013 برقم ايداع    108 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-01

576 - زكى ثابت معوض عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24176   قيدت فى   05-03-2013 برقم ايداع    

2235 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

577 - نبيل محمد عبد السميع حرك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24215   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    2287 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-05

578 - محمود عطيه شحاته مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26324   قيدت فى   30-05-2013 برقم 

ايداع    5308 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-29

579 - خالد رفقي محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26349   قيدت فى   02-06-2013 برقم ايداع    

5349 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

580 - احمد علي احمد بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46735   قيدت فى   05-01-2016 برقم ايداع    

130 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

581 - مصطفى حسانين شاكر حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49096   قيدت فى   30-03-2016 برقم 

ايداع    3799 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

582 - احمد عماد الدين محمد حسن حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54145   قيدت فى   2016-11-10 

برقم ايداع    11827 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

583 - هاني نظير رشدي شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55864   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

792 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21
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584 - مصطفى محمد شحاته محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57915   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    4081 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

585 - محمود عبدالحارس مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60307   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    8115 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

586 - حسين رجب امام عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62430   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    12161 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

587 - جيهان احمد خضر مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63375   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

13880 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

588 - حازم عاشور عباس طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63576   قيدت فى   17-12-2017 برقم 

ايداع    14277 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

589 - اسامه عبد الرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63856   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

14803 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

590 - نعيمة سيد حسن عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63990   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    

26 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

591 - احمد بدر عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64558   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

1146 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

592 - الصديق للتجارة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2178   قيدت فى   15-07-2007 برقم ايداع    

2250 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

593 - علي حسين علي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2620   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

2734 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

594 - مصطفى حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4117   قيدت فى   13-09-2007 برقم ايداع    

4335 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

595 - محمد ماهر انور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4231   قيدت فى   18-09-2007 برقم ايداع    

4461 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

596 - كامل احمد محمد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5443   قيدت فى   06-11-2007 برقم ايداع    

5776 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

597 - هويدا محمد محمد رأفت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5762   قيدت فى   14-11-2007 برقم ايداع    

7025 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

598 - محمد جمال محمد عبد ا عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7335   قيدت فى   2008-01-08 

برقم ايداع    232 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

599 - السيد بسيوني احمد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7974   قيدت فى   27-01-2008 برقم ايداع    

942 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

600 - تعديل السم التجاري ليصبح اشرف احمد سيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14923   قيدت فى   

12-08-2008 برقم ايداع    8988 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-11

601 - سوبر ماركت والبان عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16933   قيدت فى   02-11-2008 برقم ايداع    

11455 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

602 - ايمن شعبان عبد المطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21604   قيدت فى   15-04-2009 برقم 

ايداع    3039 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-14

603 - ايمن شعبان عبد المطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21604   قيدت فى   08-07-2009 برقم 

ايداع    4637 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

604 - رضا حلمى على الطوخى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21932   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

1688 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

605 - عمرو حسن محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22093   قيدت فى   13-12-2012 برقم ايداع    

1884 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12
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606 - عبده محمود سيد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24218   قيدت فى   06-03-2013 برقم 

ايداع    2294 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-05

607 - بيشوى عيد عبد المسيح عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28210   قيدت فى   2013-10-28 

برقم ايداع    8042 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-27

608 - محمد احمد السيد احمد القفاص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33024   قيدت فى   19-05-2014 برقم 

ايداع    4998 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

609 - وائل حامد محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34214   قيدت فى   08-07-2014 برقم ايداع    

7220 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

610 - عبد اللطيف صلح عبد اللطيف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40750   قيدت فى   2015-04-19 

برقم ايداع    3934 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

611 - عبد الناصر طنطاوى السيد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41416   قيدت فى   2015-05-13 

برقم ايداع    4923 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

612 - فاطمة النبوية محمد عطية يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42171   قيدت فى   2015-06-14 

برقم ايداع    6084 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

613 - احمد عمرو السيد البدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51054   قيدت فى   14-06-2016 برقم ايداع    

6880 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

614 - ايمن عزت داخلى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52716   قيدت فى   05-09-2016 برقم ايداع    

9530 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

615 - ايمن عزت داخلى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52716   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

14831 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

616 - حسن حسن صبرى معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54432   قيدت فى   22-11-2016 برقم 

ايداع    12274 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

617 - علي ابو ضيف علي بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57884   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

4036 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

618 - محمود ابراهيم خليل ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60352   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    8201 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

619 - تامر محمد طه محمد برجل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61561   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    10567 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

620 - حسن على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62387   قيدت فى   31-10-2017 برقم ايداع    

12066 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

621 - محمد رجب محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62476   قيدت فى   05-11-2017 برقم ايداع    

12248 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

622 - مصطفى عبد النبى محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63881   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    14858 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

623 - امنيه انور محمد علي القباج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63915   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    14932 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

624 - محمود عبدالعال هريدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64142   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    321 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

625 - محمد صابر محمد عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64539   قيدت فى   23-01-2018 برقم 

ايداع    1115 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

626 - سامح سعد على عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6406   قيدت فى   04-12-2007 برقم ايداع    

9831 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

627 - صبرى عباس للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7408   قيدت فى   12-01-2008 برقم ايداع    

310 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11
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628 - تامر ابراهيم هيبة عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8009   قيدت فى   28-01-2008 برقم 

ايداع    979 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

629 - محمد فاروق مصطفى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10947   قيدت فى   2008-04-14 

برقم ايداع    4306 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

630 - بدوي عبد الباسط عوض ا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18326   قيدت فى   2008-12-25 

برقم ايداع    13144 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-24

631 - محمود عرفه احمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19014   قيدت فى   21-01-2009 برقم ايداع    

700 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

632 - عمرو عبد المنعم ياسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27685   قيدت فى   18-09-2013 برقم ايداع    

7131 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-17

633 - مروة عبد الفتاح عبد العليم احمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31692   قيدت فى   

23-03-2014 برقم ايداع    2883 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-22

634 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40105   قيدت فى   22-03-2015 برقم 

ايداع    2906 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

635 - سيد فاروق محمد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41398   قيدت فى   12-05-2015 برقم ايداع    

4899 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

636 - ايمن جاد الكريم حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56212   قيدت فى   06-02-2017 برقم 

ايداع    1346 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

637 - سيد محمد محمد مكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58355   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

4749 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

638 - طلعت رافت عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61200   قيدت فى   13-09-2017 برقم ايداع    

9936 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

639 - حمدان موسى ابو زيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61814   قيدت فى   10-10-2017 برقم 

ايداع    11032 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

640 - ايمن سعد بدوى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62244   قيدت فى   26-10-2017 برقم ايداع    

11805 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

641 - اصبحت  كارينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62245   قيدت فى   26-10-2017 برقم ايداع    

11806 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

642 - جمعه فاروق عبد ا علي المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62882   قيدت فى   2017-11-20 

برقم ايداع    12957 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

643 - هاني صبره عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63667   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    14457 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

644 - جوزيف صلح بطرس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63724   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    14551 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

645 - محمد محمود عبد الباسط نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64593   قيدت فى   24-01-2018 برقم 

ايداع    1205 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

646 - صيدلية الدكتور هشام العجوزة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2113   قيدت فى   11-07-2007 برقم 

ايداع    2182 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

647 - بيتر شوقى لويس روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10462   قيدت فى   01-04-2008 برقم ايداع    

3756 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-31

648 - اسامه عبد الرحمن حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11142   قيدت فى   20-04-2008 برقم 

ايداع    4529 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-19

649 - اشرف يونس محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13862   قيدت فى   07-07-2008 برقم 

ايداع    7717 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-06
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650 - شريف عبد العال عفيفى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16512   قيدت فى   19-10-2008 برقم 

ايداع    10948 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

651 - حلبى محمد سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21797   قيدت فى   04-12-2012 برقم ايداع    

1500 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

652 - سالم سيد عبد ا سيلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22044   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

1827 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

653 - احمد نصر عباس محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38797   قيدت فى   28-01-2015 برقم 

ايداع    912 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-27

654 - ستوديو حرحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41994   قيدت فى   07-06-2015 برقم ايداع    5808 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

655 - امين سمير جورجى عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52933   قيدت فى   21-09-2016 برقم 

ايداع    9868 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

656 - امام جاد الكريم حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56188   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

1313 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

657 - ايمان عبد الجواد ابو العل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57760   قيدت فى   10-04-2017 برقم 

ايداع    3841 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

658 - ابراهيم سعد ابراهيم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58267   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    3624 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

659 - حنا محروس بخيت بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58982   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    5823 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

660 - باسم فتحا ا عطيه بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60414   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

8318 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

661 - باسم فتحا ا عطيه بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60414   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

8909 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

662 - رمضان رمضان عبدالحليم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61199   قيدت فى   13-09-2017 برقم 

ايداع    9935 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

663 - محمد يحيي لتجاره الدوات المنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61253   قيدت فى   2017-09-17 

برقم ايداع    10048 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

664 - عصام الدين عبدالستار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62180   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    11694 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

665 - ياسر محمد ابراهيم الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64680   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

1371 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29
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تجديد شركات

1 - باهر محمد عبد الجواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63142  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   

13418 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

2 - علء سعد عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22141  قيدت فى  17-12-2012 برقم ايداع   

1948 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

3 - سمير فتحى عبد العظيم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   1873  قيدت فى  04-07-2007 برقم ايداع   

1921 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  12:00:00ص

4 - ممدوح محمود مصطفى طيبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59278  قيدت فى  13-06-2017 برقم 

ايداع   6300 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  

12:00:00ص

5 - ايمن علي علي خليفة وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   51321  قيدت فى  28-06-2016 برقم ايداع   

7299 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2026  12:00:00ص

6 - حجازي فضل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61068  قيدت فى  06-09-2017 برقم ايداع   9681 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

7 - زكريا احمد مصطفى وشريكه وائل هنيدي   شركة سبق قيدها برقم :   40522  قيدت فى  2015-04-08 

برقم ايداع   3596 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2025  

12:00:00ص

8 - اصبح محمد خالد محمد فؤاد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61290  قيدت فى  18-09-2017 برقم 

ايداع   10106 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  

12:00:00ص

9 - اصبحت  امينه محمود حسن احمد و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   48899  قيدت فى  

22-03-2016 برقم ايداع   3473 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2026  12:00:00ص

10 - محمد حسين ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59497  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   

6661 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

11 - اصبحت  شكرى مسعد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   57644  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   

3667 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

12 - اصبح  حسام ابراهيم سيد سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62577  قيدت فى  2017-11-08 

برقم ايداع   12442 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

13 - شركه بكر جروب للتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   853  قيدت فى  03-06-2007 برقم 

ايداع   866 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00

ص

14 - أصبح  اسامة ابراهيم عبد العظيم ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   36402  قيدت فى  

22-10-2014 برقم ايداع   10554 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2024  12:00:00ص

15 - ايه اند ام الصناعه و تجاره الملبس الجاهزه ايهاب محمد صلح الدين   شركة سبق قيدها برقم :   51527  

قيدت فى  14-07-2016 برقم ايداع   7644 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/07/2026  12:00:00ص

16 - اسلم عاطف احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58421  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   

4866 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

17 - اصبح  سحر مختار وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   61975  قيدت فى  17-10-2017 برقم ايداع   

11335 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص
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18 - محمود مسعود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63315  قيدت فى  06-12-2017 برقم ايداع   

13759 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

19 - اصبح  ابوبكر طه سعيد عبدالباقي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21807  قيدت فى  

04-12-2012 برقم ايداع   1514 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

20 - ايمن محمد اسماعيل عثمان وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   25784  قيدت فى  08-05-2013 برقم 

ايداع   4504 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  

12:00:00ص

21 - اسامه منصور محمد درويش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34179  قيدت فى  2014-07-06 

برقم ايداع   7152 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  

12:00:00ص

22 - مختار محمود و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   36229  قيدت فى  14-10-2014 برقم ايداع   

10296 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00ص

23 - ماهر عبد السميع سليمان و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40384  قيدت فى  01-04-2015 برقم 

ايداع   3332 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2025  

12:00:00ص

24 - شركه محمد المهدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   52183  قيدت فى  14-08-2016 برقم ايداع   

8672 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2026  12:00:00ص

25 - هيثم فتوح اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   56349  قيدت فى  12-02-2017 برقم ايداع   

1559 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2027  12:00:00ص

26 - اصبح / احمد النجار و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63005  قيدت فى  23-11-2017 برقم ايداع   

13181 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  12:00:00ص

27 - احمد فاروق ابراهيم احمد دبوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   120078  قيدت فى  2011-08-25 

برقم ايداع   15161 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  

12:00:00ص

28 - انور احمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55357  قيدت فى  28-12-2016 برقم ايداع   

13766 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

29 - ال عمران   شركة سبق قيدها برقم :   60522  قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   8525 وفى تاريخ  

14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص

30 - هيثم ماهر السيد صالحين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   63291  قيدت فى  06-12-2017 برقم 

ايداع   13713 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

31 - اصبح  نشأت الجزيرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64098  قيدت فى  04-01-2018 برقم ايداع   

243 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00ص

32 - تعديل ليصبح  محمد فتحى الخضرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22230  قيدت فى  

19-12-2012 برقم ايداع   2074 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

33 - أصبح  ندا محمد محمد عبد ا عيسى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   22762  قيدت فى  

09-01-2013 برقم ايداع   282 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2028  12:00:00ص

34 - اصبحت  حسام جمعه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   48335  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   

2579 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص

35 - ماهر عبد الفتاح عوض حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   53378  قيدت فى  2016-10-12 

برقم ايداع   10582 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2026  

12:00:00ص
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36 - مدحت وديع عبد الشهيد جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   54286  قيدت فى  2016-11-16 

برقم ايداع   12036 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2026  

12:00:00ص

37 - هيثم اسماعيل اسماعيل فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62935  قيدت فى  21-11-2017 برقم 

ايداع   13045 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

38 - عبد الغني محمد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   63513  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   

14157 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

39 - عصام عبد العزيز عبد العليم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   120136  قيدت فى  2017-11-29 

برقم ايداع   18437 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

40 - سيد سعيد سليمان جاد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34453  قيدت فى  21-07-2014 برقم ايداع   

7592 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2024  12:00:00ص

41 - جلل محمد نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59492  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   

6656 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

42 - علء عواد محروس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61953  قيدت فى  16-10-2017 برقم ايداع   

11296 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

43 - اصبح مراد حسين كامل و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   36261  قيدت فى  16-10-2014 برقم 

ايداع   10343 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2024  

12:00:00ص

44 - محمد سعيد سيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   55038  قيدت فى  18-12-2016 برقم ايداع   

13262 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  12:00:00ص

45 - محمد عثمان سيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   59263  قيدت فى  12-06-2017 برقم ايداع   

6262 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  12:00:00ص

46 - محمود مصطفى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63899  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   

14902 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

47 - مصطفى عباس عبد الظاهر ابو بكر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   120238  قيدت فى  

14-05-2014 برقم ايداع   5346 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2024  12:00:00ص

48 - مصطفى عباس عبد الظاهر ابو بكر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   120238  قيدت فى  

12-11-2015 برقم ايداع   13808 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/11/2025  12:00:00ص

49 - هبه حسن عبده و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   53564  قيدت فى  18-10-2016 برقم ايداع   

10879 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  12:00:00ص

50 - أصبح  الهنيدي وشريكه لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   54859  قيدت فى  

07-12-2016 برقم ايداع   12977 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2026  12:00:00ص

51 - شيرين سمير و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   63636  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   

14387 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

52 - اصبحت  سمير صبحي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2538  قيدت فى  26-07-2007 برقم 

ايداع   2648 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص

53 - هاني محمد زكي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   60185  قيدت فى  30-07-2017 برقم ايداع   

7883 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص
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54 - تعديل ليصبح  مصطفى احمد محمود احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40735  قيدت فى  

16-04-2015 برقم ايداع   3908 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/04/2025  12:00:00ص

55 - سامى ممدوح محمد قرنى وادهم عزت السيد جمال الدين البهائى للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   

62176  قيدت فى  24-10-2017 برقم ايداع   11686 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/10/2027  12:00:00ص

56 - أصبح  ايهاب سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22960  قيدت فى  16-01-2013 برقم ايداع   

537 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2028  12:00:00ص

57 - أصبح  وليد عرفة علي محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   54090  قيدت فى  2016-11-09 

برقم ايداع   11746 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2026  

12:00:00ص

58 - وائل قطب الحادق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   55632  قيدت فى  10-01-2017 برقم ايداع   

399 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2027  12:00:00ص

59 - اصبح /مصطفي صالح عبد الحافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64364  قيدت فى  

17-01-2018 برقم ايداع   787 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2028  12:00:00ص

60 - اصبحت  عبد المجيد ثروت و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6895  قيدت فى  24-12-2007 برقم 

ايداع   7387 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

61 - أصبح  منير غالي راغب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   22049  قيدت فى  12-12-2012 برقم 

ايداع   1832 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

62 - محمد حسن سيد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52246  قيدت فى  16-08-2016 برقم ايداع   

8777 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

63 - اسماء امام ابو السعود خليل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   60932  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   9414 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

64 - شركة مروة جابر عبد اللطيف وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   63956  قيدت فى  2017-12-31 

برقم ايداع   15004 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  

12:00:00ص

65 - سر الختم السيد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   120609  قيدت فى  21-06-2009 برقم ايداع   

8304 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2024  12:00:00ص

66 - اصبح  محمد ابراهيم شمندي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   52601  قيدت فى  2016-08-31 

برقم ايداع   9355 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  

12:00:00ص
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