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قيود أفراد

1 - اسلم عبدالحميد زكي احمد فليفل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13750 ورقم قيد 44158    محل رئيسى  عن تجاره تقاوي وبذور وحاصلت زراعية, بجهة محافظة البحيرة 

ش البورصه التوفيقيه - بملك / صبحي بسيوني عبدالجواد

2 - شحات محمود سيف فوده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 13751 

ورقم قيد 44159    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة طيبه - بملك / صبحى عبدالحليم 

حسين فوده

3 - صبرى محمد محمد شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 13752 

ورقم قيد 44160    محل رئيسى  عن معمل تحاليل, بجهة محافظة البحيرة عقار رقم 1 شارع رضا فوزى - 

قرية طرابمبا - بملك / هناء رافت محمد محمد بدر

4 - هدير الشهاوى عاطف عبدا الشهاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 13754 ورقم قيد 44161    محل رئيسى  عن مركز تجميع وبيع وتجارة اللبان, بجهة محافظة البحيرة 

النوباريه - نجع العرب - غرب النوباريه - بملك / هانى السيد عبدالفتاح القطان

5 - عبدالغفار اشرف محمد قدري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13755 ورقم قيد 44162    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة شارع الصفا والمروة - امام نادي 

المعلمين - بملك / محمد عبدالمنعم محمد خليل

6 - عوض فرج سالم سيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 13757 

ورقم قيد 44163    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة عزبة عبدالحليم ابوسيف - بملك / خالد 

عبدالعاطي عبدالجليل

7 - احمد عزت طلبه على رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13758 ورقم قيد 44164    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة ع ابو الوفائيه - بملك / على 

عزت طلبه على رضوان

8 - احلم عوض خطاب عبدالعاطي غلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 13759 ورقم قيد 44165    محل رئيسى  عن بيع الحبوب والقشور والعلف لغذاء الحيوان, بجهة محافظة 

البحيرة نديبه - بملك / محمد حامد عبدالجواد خطاب

9 - داليا بكر سلمه بكر زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13760 ورقم قيد 44166    محل رئيسى  عن بيع الحبوب والقشور والعلف لغذاء الحيوان, بجهة محافظة 

البحيرة قر ية الغللبه - نديبه - بملك / محمد حامد عبدالجواد خطاب

10 - سالي محمود سعيد الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13761 ورقم قيد 44167    محل رئيسى  عن بيع الحبوب والقشور والعلف لغذاء الحيوان, بجهة محافظة 

البحيرة قرية الغللبه - نديبه - بملك / محمد حامد عبدالجواد خطاب غلب

11 - شريف خالد على فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 13762 

ورقم قيد 44168    محل رئيسى  عن ادوات منزليه واجهزة كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة سنفا شمال التحرير 

- صلح عبدالعزيز حامد

12 - ايناس حسين عبدالمجيد ابوحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13763 ورقم قيد 44169    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة البحيرة خلف 

المستشفي العام - بملك / محمد اسعد خير ا مسعود

13 - هناء سعد عبدالغنى الرامى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13765 ورقم قيد 44171    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه, بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد - بملك / 

احمد عزت دويدار
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14 - خالد محسن محمد محمود صبره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13766 ورقم قيد 44172    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة امام مركز 

الشرطه شارع المحكمه - بملك / هانى عبد الوهاب عبدالمنعم محمد

15 - صيدلية د / سمر النادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 13771 

ورقم قيد 44173    محل رئيسى  عن صيدلية عامة, بجهة محافظة البحيرة محلة فرنوي - بملك / مسعود محمد 

مسعود الفار

16 - وليد حمدى عبدالوهاب البدوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13774 ورقم قيد 44174    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة البحيرة عمارة الزهور طريق 

دمنهور المحموديه بعد قرية على باشا - بملك / مروه محمد محمد السيد شلبى

17 - اسماء محمود ابراهيم محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 13789 ورقم قيد 44175    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة المسين بجوار صيدليه البيارى 

- بملك / محمد ابراهيم محمود اسماعيل

18 - السيد عنتر ابومندور اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

13791 ورقم قيد 44176    محل رئيسى  عن مكتب خدمات عامه ونظافه, بجهة محافظة البحيرة قليشان - بملك 

/ عنتر ابومندور اسماعيل

19 - خيره مصطفى حسنين جويلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13795 ورقم قيد 44177    محل رئيسى  عن محل بيع طيور, بجهة محافظة البحيرة عزبه خليل نصر ا - 

بملك / عيد رمضان على ابراهيم

20 - صباح فوزي محمد محمد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13796 ورقم قيد 44178    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريدات العمالة والحاسب 

اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة منشأة لقانه - بملك / جمعه مكرم محمود 

الفدادني

21 - ياسر خليل مصطفى خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13797 

ورقم قيد 44179    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / تحيه 

منصور محمد

22 - جمعه محمود السيد السقا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13798 

ورقم قيد 44180    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة زاويه صقر - بملك / مختار 

محمود السيد محمد

23 - صيدلية د / وليد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13799 ورقم قيد 44181    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج بجوار كوبري 

الطلميه - بملك / عبدالعزيز ونيسه عبدالعزيز محمد

24 - جبريل فتحى عبدالصادق على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13802 ورقم قيد 44182    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة عقار رقم 1 جناكليس - بملك / محمد 

يادم ايوب محمد

25 - محمد رمضان محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13804 ورقم قيد 44183    محل رئيسى  عن مطعم وكافيتريا, بجهة محافظة البحيرة برج السمكرى - باط 

الكوم - شارع عبدالمنعم رياض امام السنترال العمومى - بملك / اسلم رمضان محمود السيد
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26 - على محمد عبدالمقصود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13811 ورقم قيد 44184    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة عزبه المطار - كوم الفرج - بملك / شحاته محمد عبدالمقصود 

اسماعيل

27 - عليه وائل عبدالعزيز عبدالسميع برانيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 13814 ورقم قيد 44185    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة لقانه - بملك / احمد 

عبداللطيف عبدالمجيد برانيه

28 - صيدلية د / سمر العسكري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13816 ورقم قيد 44186    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة شبرا - شارع مستجد ناصية برج 

الدكتور ايفي من شارع عبدالسلم الشاذلي - بملك / نبيله محمد حسن مصوره

29 - تامر عبدالستار عبدالستار سعد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 14,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 13817 ورقم قيد 44187    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه, بجهة محافظة البحيرة كفر السقا - 

بملك / عبدالستار عبدالستار سعد مصطفى

30 - محمود اسامه عبدالباري محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13825 ورقم قيد 44188    محل رئيسى  عن تجاره حاسب الي واجهزه موبايل ومستلزمات ) فيما عدا المن 

والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة ش الداره التعليميه - بملك / 

اسامه عبدالباري محمد خضر النكلوي

31 - حسن حسن سليم زيتون تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13826 

ورقم قيد 44189    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فى حدود المسموح به (, بجهة محافظة البحيرة 

البوصيلى - بملك / مرضى محمد رضوان سليمان محمد

32 - محمد محمود فتحى خميس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13827 ورقم قيد 44190    محل رئيسى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة البحيرة العاشره بذور - بملك / 

محمود فتحى خميس ابو خطوه

33 - ايهاب معوض الجارحى جامع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13833 ورقم قيد 44191    محل رئيسى  عن محل خردوات وملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة البحيرة ش الجلء - بملك / محمد عوض جامع

34 - شريف عبدالمنعم فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13835 ورقم قيد 44192    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه ومنظفات, بجهة محافظة البحيرة 30 شارع 

فيل ابو العنين - بملك / السيد فرج عبدالعال طه

35 - مهدى محمد ابراهيم ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13838 ورقم قيد 44193    محل رئيسى  عن تربية دواجن, بجهة محافظة البحيرة اورين - بملك / مهدى محمد 

ابراهيم ابوزيد

36 - صبحى عبدالحليم حميده رياح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13844 ورقم قيد 44194    محل رئيسى  عن تنجيد, بجهة محافظة البحيرة طلمبات برسيق - بملك / محمد 

عادل صبحى فرج

37 - مصطفى طلب محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13845 

ورقم قيد 44195    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع جاد - طيبه - بملك / هانى عبدالمطلب 

محمد غانم
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38 - جلل عوض عيسى الديب تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13854 

ورقم قيد 44196    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة الخضره - بملك / محمد جلل  

عوض عيسى الديب

39 - زغلوله عبدالموجود ابوالعزم زغلول تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 13855 ورقم قيد 44197    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة بيبان - بملك / ابراهيم محمد امين رزق

40 - اقبال محمد محمد ذهب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13856 

ورقم قيد 44198    محل رئيسى  عن عموم التصدير)فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة محافظة البحيرة عقار 

3 - ش المحكمه - بملك / احمد محمد السيد السيد

41 - احمد سعيد محمود ابوسعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13858 

ورقم قيد 44199    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة ش 

الجيش - بملك / جابر صبحى ابونوار العطار

42 - رباب محمود عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13861 ورقم قيد 44200    محل رئيسى  عن عموم التصدير )فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة محافظة 

البحيرة خلف المطافى - الحدائق - بملك / احمد محمد السيد السيد

43 - سيد خليل ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13862 

ورقم قيد 44201    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت سباكه, بجهة محافظة البحيرة كوم البوص - بملك / احمد 

رمضان على ابراهيم

44 - سمير محمد احمد البسيوني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13863 ورقم قيد 44202    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة نجع الزغبات - بملك / 

ناجي متولي حسن متولي

45 - شريفه حسين غلب عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13865 ورقم قيد 44203    محل رئيسى  عن تناية صاج يدويه, بجهة محافظة البحيرة عزبة الحوشى - منشاة 

الوقاف - بملك / ممدوح عبدالعزيز ابونصير

46 - احلم محمد عبدالعزيز الخبيري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13868 ورقم قيد 44204    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ق لوقين - بملك / 

اسماعيل سعيد اسماعيل ونس

47 - عمرو السعيد عبدالمنصف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13873 ورقم قيد 44205    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ) تصنيع اثاث (, بجهة محافظة البحيرة شارع 

جبران الطباخ - ابو الشقاف - بملك / سامي سعيد عبدالغني حسين سمك

48 - محمد مصطفى عبدالعزيز ابو شرابيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 13874 ورقم قيد 44206    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة 

محافظة البحيرة ابو السيده الجديده - الحدائق - بملك / مصطفى عبدالعزيز ابو شرابيه

49 - هدي عبدالعزيز ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13875 ورقم قيد 44207    محل رئيسى  عن ورشه رخام تصنيع وتلميع, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - 

مركز تدريب - بملك / ابراهيم عبدالرازق ابراهيم

50 - محمد مصطفى عبدالعظيم السيد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 13876 ورقم قيد 44208    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة 

محافظة البحيرة ابو السيد الجديده ش 3 الحدائق - بملك / مصطفى عبدالعظيم السيد شلبى
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51 - صقر لتوريد الخضار والفاكهه )هشام احمد ابراهيم صقر جاهين( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد 

فى 05-12-2022 برقم ايداع 13879 ورقم قيد 44209    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة 

محافظة البحيرة قرية على بن ابى طالب - بملك / مسعد محمود عبدالسلم مسعود

52 - محمد عبدالعزيز السيد بلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13883 ورقم قيد 44210    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ش طلعت حرب - 

بملك / سعاد احمد عباس بيومي

53 - عطيه سلطان عبدالهادي علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13885 ورقم قيد 44211    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة كوم الفرج - بملك / زايد عبدالدايم سلطان عبدالهادي

54 - محمد عبدالعزيز الصافى عبدالعزيز هنيدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-12-05 

برقم ايداع 13886 ورقم قيد 44212    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه )فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة البحيرة ش السكندريه - بملك / خضره حميده سالم عوض

55 - فتحيه محمد يوسف البرقى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13887 ورقم قيد 44213    محل رئيسى  عن بيع خردوات وملبس بالجمله, بجهة محافظة البحيرة العيون - 

محمد اسماعيل حافظ البرقى

56 - احمد عبدالسيد محمد عبدالسيد الجنبيهى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 13888 ورقم قيد 44214    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه بالعموله, بجهة محافظة البحيرة الشوكه 

البلد - بملك / مها ابراهيم محمد بركات

57 - محمد ربيع منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13889 

ورقم قيد 44215    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / عماد ربيع 

منصور محمد

58 - ضيف منصور ابراهيم قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13890 ورقم قيد 44216    محل رئيسى  عن غيار زيت, بجهة محافظة البحيرة العقيره البستان - بملك / محمد 

منصور ابرهيم قطب

59 - محمد حسن بيومى نعيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13893 

ورقم قيد 44217    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات ) فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة البحيرة شاع 

بنزينه الغاز الطبيعى - بملك / اكرم عبدا محمد شريط

60 - حسن كمال عبدالسلم ابراهيم الشحات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 13894 ورقم قيد 44218    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة زهراء الحدائق - 

الحدائق - بملك / عصام وحيد محمد عبدالعزيز احمد

61 - محمد محمد محمود حراز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13902 

ورقم قيد 44219    محل رئيسى  عن تجاره زيوت السيارات, بجهة محافظة البحيرة شارع جمال عبدالناصر اول 

شارع المصيف - بملك / محمود ظريف على خليفه عكر

62 - محمد انور محمود خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13904 

ورقم قيد 44220    محل رئيسى  عن تجاره موبليا مستعمله, بجهة محافظة البحيرة بجوار المركز الطبى - بملك 

/ ماهر ابراهيم احمد الشيخ

63 - جرجس حلمى عازر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13905 ورقم قيد 44221    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة ابوحنا - 

عازر حلمى عازر النحراوى
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64 - محروس صبحى فرج صالح تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13908 ورقم قيد 44222    محل رئيسى  عن بيع انابيب اكسجين, بجهة محافظة البحيرة طلمبات - برسيق - 

بملك / صبحى عبدالحليم حميده رياح

65 - غادة محمد ابراهيم عقيلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13909 

ورقم قيد 44223    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة البحيرة 

شارع السوق خلف البريد الجديد - بملك / نبيل شحاته عبدا احمد

66 - عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم الصاوى البلط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-05 

برقم ايداع 13910 ورقم قيد 44224    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة ادفينا - بملك / 

روحيه حسن كامل السطوحى

67 - رجب مصطفي فتح ا علي رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 13912 ورقم قيد 44225    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / شيماء 

محمد بسيوني محمد عويس

68 - محمد السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13917 

ورقم قيد 44226    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ع سمعان جواد حسنى - 

بملك / حموده السيد محمد السيد

69 - عبدالحميد فوزي عبدالحميد محمد المهدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 13922 ورقم قيد 44227    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة السيارات, بجهة محافظة البحيرة عزبه المزلع 

معنيا - بملك / اسماعيل صالح ناجي محمد

70 - باسم عبدالستار موسى الصافى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13923 ورقم قيد 44228    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة شارع اسكندريه - 

بملك / عبدالزين ابراهيم احمد

71 - صبحى حميده صالح حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

13924 ورقم قيد 44229    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة باط الكوم - بملك 

/ محمد على مفتاح على محمد

72 - نجوى بشير محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13925 

ورقم قيد 44230    محل رئيسى  عن محطه تعبئه حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة عزبه الدوار كوم 

البركه - بملك / رجب حامد عبدالسلم بغددى

73 - احمد سعيد على محجوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13928 

ورقم قيد 44231    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / على سعيد على 

محجوب

74 - حجازى لصيانة واصلح الجرارات الزراعيه ) حجازى مصطفى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13932 ورقم قيد 44232    محل رئيسى  عن ورشة صيانة 

واصلح الجرارات الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة ق السابعه حسن علم - ضياء على عبدالستار على بدر

75 - امال جابر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13934 

ورقم قيد 44233    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - العقار رقم 596 - ق ادم - 

غرب النوبارية - بملك / زينب محمد عبدالحميد يوسف

76 - عبده عبده محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13935 

ورقم قيد 44234    محل رئيسى  عن مكتبه واكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ق ادم - مسجد 

المنتفعين - غرب النوباريه - بملك / نعيمه عبده محمد بيومى
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77 - احمد جابر محمد ابراهيم حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13949 ورقم قيد 44235    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة منشيه العتال 

القصر - بملك / جابر محمد ابراهيم حماد

78 - هنداوي عكاشه يحي عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13952 ورقم قيد 44236    محل رئيسى  عن مكتب توريدات خضار, بجهة محافظة البحيرة سيدي غازي - 

بملك / احمد هنداوي عكاشه يحي

79 - احمد محمد فتحى محمد السيد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 13953 ورقم قيد 44237    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة البحيرة الحدين - بملك / محمد 

فتحى محمد السيد ابوزيد جباس

80 - ولء السيد محمد مصطفى البربرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13955 ورقم قيد 44238    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة شارع مهران - بملك / 

ابراهيم محمد محمد محسن

81 - انس لطفى على سرور الجمل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13959 ورقم قيد 44240    محل رئيسى  عن توريد النجيل الطبيعى والتوريدات الزراعيه, بجهة محافظة 

البحيرة عثمان بن عفان - بملك / لطفى على سرور الجمل

82 - نبيل لملوم الصافى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 13967 

ورقم قيد 44241    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة عزبه الوابور دفشو - بملك / محمد 

سعد عبدالجواد

83 - مبروك شعبان محمود عوض النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 13968 ورقم قيد 44242    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة العريشه - دفشو - 

بملك / محمود يس حامد محمد

84 - مرسي عبدالعاطي محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13969 ورقم قيد 44243    محل رئيسى  عن عموم التصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة كنج عثمان - بملك / احمد مرسي عبدالعاطي

85 - )مصباح لتجاره النجف والكريستال( رشا اسامه محمد مصباح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 13970 ورقم قيد 44244    محل رئيسى  عن تجاره النجف والكريستال, بجهة 

محافظة البحيرة برج الميره شارع عبدالسلم الشاذلى - بملك / محمد على الوكيل وعلى محمد النوام وعلى صلح 

الدين هارون

86 - ياسر عبدالمنعم موسى خطاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13973 ورقم قيد 44246    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة محل رقم 1 مساكن الرشاد 

- بملك / لطفى فرج شحات جاب ا

87 - عوف محمد عبدالعزيز عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13974 ورقم قيد 44247    محل رئيسى  عن محل مبيدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ع المحجر - البستان 

- بملك / نورا عبدالسلم محمد

88 - العربى عبدالستار الطيب محمد مالك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 13977 ورقم قيد 44248    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع الصابون, بجهة محافظة البحيرة الطريق 

الزراعى ك 70 مدخل دنشال - بملك / سلمى عيد عبدالجواد شهاب

89 - ابراهيم شحات محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13978 ورقم قيد 44249    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع محمد عبدالسلم 

التحرير - بملك / عبدالفضيل محمد عبدالسلم محمود

Page 8 of 98 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

90 - محمد على نبوى الزمرانى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 13980 

ورقم قيد 44250    محل رئيسى  عن محل تجاره حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة عزبه سعد قاسم - 

الكوم الخضر - بملك / عمرو على نبوى على الزمرانى

91 - سامى عبدالحميد عبدالجواد حميده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13983 ورقم قيد 44251    محل رئيسى  عن تجارة حبوب, بجهة محافظة البحيرة الكومك الخضر - بملك / 

نصر عبدالحميد عبدالجواد حميده

92 - محمد فوزى حامد قناوى سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13984 ورقم قيد 44252    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة ك59 طريق 

اسكندريه الصحراوى بجوار قرية السد -بملك / فوزى حامد قناوى سعد

93 - رشا سامي حسن ابواليزيد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13985 ورقم قيد 44253    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة البحيرة شابور - بملك / سعيد عبدالرؤف 

ابوسالم

94 - عبير رمضان على حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 13987 

ورقم قيد 44254    محل رئيسى  عن مكتب عموم التصدير)فى حدود المسموح به قانونا(, بجهة محافظة البحيرة 

المطافى الحدايد بجوار نقابه التطبيقين - بملك / سعيده السايح صالح عبدا

95 - اماني محروس عبدالرازق السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

13988 ورقم قيد 44255    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالقادر من ش 

الزمراني الحدائق - بملك / باخوميوس وليم يعقوب فرج

96 - مصطفى عبدالحميد محمد صالح الخولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 13994 ورقم قيد 44256    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة البحيرة محلتصا - بملك / محمود 

عبدالحميد محمد الخولى

97 - خليل مبروك خليل ابراهيم عرفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

13995 ورقم قيد 44257    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة بجوار عمر افندى -  -بملك 

/ مبروك خليل ابراهيم عرفه

98 - مسعد محمود عبدالسلم مسعود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

13996 ورقم قيد 44258    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة قريه محمد 

عبدالوهاب - بملك / هشام احمد ابراهيم صقر

99 - عطيه بشير ضيف عطيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 13997 

ورقم قيد 44259    محل رئيسى  عن بقاله وبيع عطاره, بجهة محافظة البحيرة العزيمه شمال التحرير - بملك / 

عزه فتحى شعبان

100 - حسيبه ابراهيم عبدالمقصود عبدالغني الناقه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-07 

برقم ايداع 13999 ورقم قيد 44260    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة ابيا الحمراء - بملك / 

محمد ابراهيم محمد الخيال

101 - جاب ا محمد جاب ا موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14002 ورقم قيد 44261    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة عقار رقم 13 الخلفاء 

الراشدون ع الحمراء - بملك / احلم حمدون عبدالقادر

102 - الفت ناجى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14003 

ورقم قيد 44262    محل رئيسى  عن مكتب لتصدير الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة احمد عرابى - 

بملك / فتحيه سعد مبروك الحبشى
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103 - محمد رجب عبدالعاطى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14004 ورقم قيد 44263    محل رئيسى  عن تصنيع اكياس وعبوات بلستيك, بجهة محافظة البحيرة الثوره 

قريه 4/4 - بملك / جمعه مقبول خيرا

104 - حماده سالم سعد حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14005 

ورقم قيد 44264    محل رئيسى  عن اسمده ومبيدات وتقاوي زراعيه, بجهة محافظة البحيرة عزبه ابو عزيزه 

الياسينيه - بملك / اسلم سالم سعد حسين

105 - علء عاشور حامد على النجار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14006 ورقم قيد 44265    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة البحيرة عزبه الملهطانى - الشوكه - بملك 

/ مصطفى عبدالجليل السيد عبدالجليل

106 - محمد على نويجى سعد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14007 

ورقم قيد 44266    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة النخله البحريه - بملك / ايمن 

محمد على نويجى

107 - زايد ضيف ا ابوبكر ضيف ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14010 ورقم قيد 44267    محل رئيسى  عن اسمده ومخصبات ومبيدات زراعية, بجهة محافظة البحيرة 

جناكليس - بملك / عبدالقوى  عبدالهادى عبدالقوى

108 - نصره صابر حامد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14015 ورقم قيد 44268    محل رئيسى  عن بوتيك ملبس, بجهة محافظة البحيرة علقام - بملك / سامي سمير 

عباس

109 - عادل لتحميل وتفريغ السيارات من البضائع )عادل عبدالحميد خبيرى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14016 ورقم قيد 44269    محل رئيسى  عن مكتب لتحميل 

وتفريغ السيارات من البضائع, بجهة محافظة البحيرة زراعة 2 كوبر 7 فرهاش - بملك / على رمضان محمد 

مرسى

110 - صيدليه الدكتور / محمد سعيد العبد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14018 ورقم قيد 44270    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة نجع غرابيل المنشيه الجديده 

- بملك / سعيد شحاته حامد الكفراوي

111 - رمضان المتولى عبدالمعطى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14024 ورقم قيد 44271    محل رئيسى  عن تجاره المبيدات والسمده والمخصبات والتقاوى والبذور 

وانتاج التقاوى, بجهة محافظة البحيرة علوبه طريق ابو المطامير - السيد المتولى عبدالمعطى حسن

112 - حمزه سلمه عبدالفتاح الجمل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14025 ورقم قيد 44272    محل رئيسى  عن دواجن ومجمدات, بجهة محافظة البحيرة قرية مبارك بجوار 

مسجد سيد المرسلين - بملك / عائشه مصطفى محمد شعبان

113 - عطيه حموده عطيه بريك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14026 ورقم قيد 44273    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة قرية سعد - الحفاصوة - 

المهديه - بملك / فرج برانى عبدالرؤف

114 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14029 ورقم قيد 44274    محل رئيسى  عن خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ش مسجد الفتح - 

بجوار النادى الجتماعى - بملك / امال محمد احمد موسى طعميه
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115 - نعمه فؤاد عبدالقادر ابوحمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14030 ورقم قيد 44275    محل رئيسى  عن حضانة اطفال ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة شارع مستجد متفرع من شارع الجمهوريه بجوار 

مستشفي الصدر شارع الشهر العقاري القديم بجوار المستشفي العام - بملك / اكرام محمد محمود النمر

116 - مصطفى محمود عبدالعليم فرج رزق تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14031 ورقم قيد 44276    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة البحيرة قمحه - 

بملك / رمضان عبدالعليم فرج رزق

117 - خالد محمد طه الماظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14033 

ورقم قيد 44277    محل رئيسى  عن التوريدات العامة وتصدير الحاصلت الزراعية, بجهة محافظة البحيرة 

قرية عمر شاهين - بملك / اسامه عبدا محمود حسن

118 - طارق عبدالعزيز عبدالحميد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14035 ورقم قيد 44278    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة البحيرة تجميع 

غنيم - بملك / عبدالعزيز عبدالحميد علي سالمان

119 - صلح عبدالقادر عبداالسلم البنا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14038 ورقم قيد 44279    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالنبي متفرع من ش بورسعيد - بملك / اسلم محمود عبدالباري

120 - عبدالمنعم سيد احمد شمس الدين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14040 ورقم قيد 44280    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة عزبه عثمان قبلى - بملك / 

وفاء عبده عبدالعاطى اماره

121 - جمعه طه عبدالمنعم الحداد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14041 ورقم قيد 44281    محل رئيسى  عن مكتب تأجير معدات ميكنه زراعيه, بجهة محافظة البحيرة قرية 

11 بذور - بملك / محمود طه عبدالمنعم الحداد

122 - زيدان فازع رحومه عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14047 ورقم قيد 44282    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة 

النوباريه - 650 الحى السكنى الول النوباريه الجديده - بملك / محمد محمود عبدالوهاب

123 - دنيا مصطفي مبروك البنداري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14048 ورقم قيد 44283    محل رئيسى  عن اكسسوارات حريمي ومركز تجميل, بجهة محافظة البحيرة 

النوبارية - 18 مول ديزرت روز مدينه النوبارية الجديدة - بملك / احمد محمد صادق الزنفلي

124 - محمد عبدا احمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14054 ورقم قيد 44284    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة محافظة 

البحيرة ابو الخاوى - بملك / محمد ضرغام حسن حسن

125 - السعيد محمد على وهدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14055 

ورقم قيد 44285    محل رئيسى  عن زيوت سيارات, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - عقار )1(شارع الرئيسى 

ابوبكر احمد شوقى - بملك / منصور محمد رمضان احمد

126 - محمد كمال بكر احمد ماجور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14058 ورقم قيد 44286    محل رئيسى  عن طباعه وتغليف ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت (, بجهة محافظة البحيرة ق مجدي حسين - بملك / عبدالستار محمود عبدالعال محمد

127 - باسم سعيد صبحى عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14059 ورقم قيد 44287    محل رئيسى  عن معمل جبنه, بجهة محافظة البحيرة عزبه ابو الخير تبع قرطسا - 

بملك / فرحات محمد حسن ابوالخير
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128 - محمود لطفى محمد عبدالطيف هندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 14063 ورقم قيد 44288    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه, بجهة محافظة البحيرة ع الصاوى - 

بملك / لطفى محمد عبداللطيف ابراهيم هندى

129 - محمد  جمعه سعد حمزه متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14064 ورقم قيد 44289    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة م خياط الكوم الخضر - 

بملك / جمعه سعد حمزه متولى

130 - الشاذلى لتصنيع الكرتون والمنتجات الورقيه )محمد امين عبدالحميد الشاذلى( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 14070 ورقم قيد 44290    محل رئيسى  عن مصنع 

كرتون, بجهة محافظة البحيرة شنديد - بملك / ايمن السيد عبدالرحن عزب

131 - السيد ابراهيم السيد محمد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14071 ورقم قيد 44291    محل رئيسى  عن مبيدات والسمده, بجهة محافظة البحيرة المام الحسيني - بملك / 

محمد ابراهيم السيد محمد

132 - على سعد محمد محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14072 ورقم قيد 44292    محل رئيسى  عن حبوب ومحاصيل زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ش الجمهوريه 

- كرم عيدالسيد مهدى ابوخضر

133 - هشام احمد محمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14074 ورقم قيد 44293    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة شارع الجمعيه الزراعيه - بملك / الشحات عبدالصمد الزعويلى

134 - صيدلية د / محمد ناصف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 14075 

ورقم قيد 44294    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة البحيرة شارع المقابر - قرية المسين امام 

مدرسة الشهيد محمد عادل ابو رقيق - بملك / قطب علي علي ناصف

135 - اسلم فتحى سعيد سعدا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14079 ورقم قيد 44295    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه 

- بملك / ايمن فتح ا عبدالمنعم محمد

136 - محمد محمود محمد رمضان القسطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 14081 ورقم قيد 44296    محل رئيسى  عن تصنيع احذيه, بجهة محافظة البحيرة شارع السمخراطى 

منشيه فلقه - بملك / اسامه احمد دردير

137 - فوزيه احمد محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 14087 

ورقم قيد 44297    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة شارع المحكمه - الحدائق - بملك / 

محمد مصطفى ابراهيم السيد

138 - بهيه عبدالحميد عبدالمقصود عبيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14088 ورقم قيد 44298    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وحاصلت زراعية, بجهة محافظة البحيرة الوفائية 

- بملك / عوض عبدالكريم علي جامع

139 - صباح محمد شعبان مرعى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14092 ورقم قيد 44299    محل رئيسى  عن مكتب عموم تصدير, بجهة محافظة البحيرة 2 شارع صلح سالم 

- بملك / محمد مصطفى ابراهيم السيد

140 - جبريل عوض محمد رسلن السويري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 14096 ورقم قيد 44300    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة البحيرة قرية الناصر شمال 

التحرير - بملك / رأفت جبريل عوض محمد
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141 - محمد عبدالقادر عوض مطير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14098 ورقم قيد 44301    محل رئيسى  عن محل ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة 

عزبة الحداد - النقيدى - بملك / عبيد عبدالقادر عوض مطير

142 - نعمات كامل ابراهيم القسطاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14101 ورقم قيد 44302    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة منشاة الوقاف - بملك / متولي محمد 

محمد متولي علوان

143 - صيدلية الدكتور / صفاء عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14102 ورقم قيد 44303    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة ق تروجي - بملك / صفاء علي 

حسين عبدا

144 - وعد احمد فوزي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 14105 

ورقم قيد 44304    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه واستيراد وتصدير ) فيما عدا الملبس العسكريه في حدود 

المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالسلم الشاذلي مول مكه التجاري - بملك / ساميه محمد حسونه 

السيد مهدي

145 - مصطفى الشحات سعد ابراهيم البهوتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 14110 ورقم قيد 44305    محل رئيسى  عن نفخ ولحام كاوتش, بجهة محافظة البحيرة ش الحريه - بملك 

/ احمد الشحات سعد ابراهيم

146 - ابوقفه  لتجارة الخضروات والفاكهه )اسامه شعيب ابراهيم عدلن( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 14111 ورقم قيد 44306    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفاكهه, 

بجهة محافظة البحيرة شارع احمد الرامى - بملك / عدلى محمد جاد ا

147 - احمد نعيم على على ابوعيشه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

14114 ورقم قيد 44307    محل رئيسى  عن بقاله ومنظفات, بجهة محافظة البحيرة ش فلسطين - بملك / 

محمود نعيم على ابو عيشه

148 - ايمن خميس مستور جمعه مغيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14120 ورقم قيد 44309    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة ع هارون - برسيق - بملك / السيد رمضان عوض الفقي

149 - )زيدان لتوريد الخضار والفاكهه ( محمود محمد عبدالرؤف زيدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 

قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 14124 ورقم قيد 44310    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة 

محافظة البحيرة عزبه محرز القبليه - بملك / عبدالرحمن عبدالرؤوف محمد زيدان

150 - صلح محمد على اغا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 14128 

ورقم قيد 44311    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة شبرا الموقف الجديد - امام 

بوابه 7 - بملك / عادل صلح محمد على اغا

151 - حمدى مصطفى حمدى عبدالقادر عوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 14130 ورقم قيد 44312    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار التوك توك, بجهة محافظة البحيرة ش 

فرعى الطريق الدائرى - القرع - بملك / مصطفى محمد عبدالمقصود عوض

152 - فؤاد عبدا غازى نوار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14131 ورقم قيد 44313    محل رئيسى  عن استيراد )فى حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة عزبه 

الوابور - دفشو - بملك / ماجده عبدالفتاح طه الخولى
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153 - احمد عبدالغني احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14132 ورقم قيد 44314    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة زبيده - بملك / ايناس محمد اسماعيل خليفه

154 - غاده عاطف حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 14133 

ورقم قيد 44315    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة ش 

السوق خلف البوسطه الجديده - بملك / محمد انور حامد محمد

155 - محمود محمد محمود عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14134 ورقم قيد 44316    محل رئيسى  عن تنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب ونظافه اهواء المطابخ 

والمسارات ومراوح السحب, بجهة محافظة البحيرة ق لوقين - بملك / محمد احمد حسن محمد عوض

156 - محمد احمد مسعود عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14135 ورقم قيد 44317    محل رئيسى  عن محل ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة ش اسكندريه - بملك 

/ يسرى طاهر عبدالعاطى

157 - احمد السيد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 14138 

ورقم قيد 44318    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة فرجله - بملك / شعبان محمد حسن 

عبدا

158 - نجاح مصطفى عوض عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14139 ورقم قيد 44319    محل رئيسى  عن محل خضروات وفواكه, بجهة محافظة البحيرة عزبة فرجله - 

بملك / حسن سعد حسن محمد

159 - احمد مصطفى عبدالهادى فرج عطاا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 14140 ورقم قيد 44320    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة نوبار 

- النجيلى - بملك / متولى عبدالهادى فرج يوسف

160 - صلح الدين عبدالفتاح عبدالحميد ابوعسل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 14151 ورقم قيد 44322    محل رئيسى  عن ورشة كاوتش, بجهة محافظة البحيرة طريق ابو 

المطامير جناكليس كوبري الحيار - بملك / حسن شعبان عبدالرحيم محمد

161 - خليل عبدا واعر خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 14152 

ورقم قيد 44323    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة قريه كوم الفرج - بملك / 

صلح الدين عبدا واعر

162 - محمد محمد محمد السايس تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14153 ورقم قيد 44324    محل رئيسى  عن تشغيل المونيا ) تقطيع وتفزيز وتجميع, بجهة محافظة البحيرة 

شبرا - ش احمد عبدا خلف مسجد الجويلى - بملك / فايز عبدالمنعم السيد محمد

163 - عبدالمنعم محمد محمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14154 ورقم قيد 44325    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتربيه, بجهة محافظة البحيرة ق اليمان - 

شمال التحرير - بملك / عبدالمولى عبدالمنعم محمد سلمان

164 - صفاء سامي يوسف محمود الكومي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 14155 ورقم قيد 44326    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات حيوانيه وداجنه, بجهة محافظة البحيرة 

البعاديه - بملك / محمد محمود رمضان الكومي

165 - مصباح كامل احمد الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14158 ورقم قيد 44327    محل رئيسى  عن توريد حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة مثلث الرعب 

عمر شاهين - بملك / عبله حسن عبدالعال البلكيمى
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166 - )مركز ابراهيم علء لصيانه السيارات( ابراهيم علء عبدالعظيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 14160 ورقم قيد 44328    محل رئيسى  عن صيانه 

سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش ابوالعنين من ش عبدالسلم الشاذلى - بملك / محمد عبدالرحمن ابو راجح

167 - عبدالجواد سيد خليفه عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

14161 ورقم قيد 44329    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / خليفه 

سيد خليفه عبدالجواد

168 - صبرى محمد عبدالعزيز محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 14163 ورقم قيد 44330    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة بجوار المبره 

الحدائق - بملك / محمد مصطفى ابراهيم السيد

169 - علء عادل محمد عبدالحليم حرحش تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 14167 ورقم قيد 44331    محل رئيسى  عن معرض الوميتال, بجهة محافظة البحيرة ش موقف سيرفيس 

قراقص - بملك / محمد ممدوح علي نعيم

170 - عبدالرحمن عبدالرؤوف محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14174 ورقم قيد 44332    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة عزبة محرز 

القبليه - بملك / احمد محمد عبدالرؤوف محمد زيدان

171 - مينا لبيب فهمى عيسى معوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14175 ورقم قيد 44333    محل رئيسى  عن بيع احذيه بلستيك, بجهة محافظة البحيرة ش بورسعيد - بملك / 

احمد مسلم عبدالعليم على

172 - بسمه عبدالحي احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14176 ورقم قيد 44334    محل رئيسى  عن محل خياطه, بجهة محافظة البحيرة ق 300 - شمال التحرير - 

بملك / اشرف فتحي محمود عبدا

173 - هانى عبدالوهاب عبدالمنعم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14177 ورقم قيد 44335    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة ش المحكمه خلف سوبر ماركت زيدان - بملك /صباح سعد نصر عبيد

174 - سعيد علي ابراهيم ماجد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 14178 

ورقم قيد 44336    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة البحيرة الناصر - شمال التحرير - بملك / ورثه 

محمد علي ابراهيم

175 - على محمد على ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14179 ورقم قيد 44337    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة بيبان - بملك / محمد محمود عبدالحميد شعبان

176 - محمد حسينى شعبان ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14180 ورقم قيد 44338    محل رئيسى  عن بيع تداول ادويه بيطريه, بجهة محافظة البحيرة امام نقابه 

المعلمين - بملك / محمد سليمان سالم

177 - رنيا مصطفى احمد هنديه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14184 ورقم قيد 44339    محل رئيسى  عن بيع وغيار زيوت سيارات, بجهة محافظة البحيرة المحطه - بملك 

/ هانى محمد ذكى ابوشنب

178 - فوزي مصري عوض عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14185 ورقم قيد 44340    محل رئيسى  عن عموم التصددير والتوريدات العامه ) فيما عدا توريدات العماله 

والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش اسكندريه - بملك / تفاحه السيد 

محمد محروس
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179 - ماهر رمضان سليم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14187 ورقم قيد 44341    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة البحيرة الكنايس - بملك / علي رمضان 

سليم ابراهيم

180 - حسن شعبان عبدالرحيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14189 ورقم قيد 44342    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحوم, بجهة محافظة البحيرة طريق ابو 

المطامير - جناكليس بجوار كوبري الحيار - بملك / مني حسن حسن مطر

181 - وليد سعد محمود ابراهيم سيد احمد القفاص تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 14200 ورقم قيد 44344    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك 

/ سعد محمود ابراهيم القفاص

182 - جمال شوقي كامل الغنيمي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14202 ورقم قيد 44345    محل رئيسى  عن تجارة وبيع ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة جبارس قبلي - 

بملك / وداد صبري ابراهيم عبدالعزيز

183 - صيدليه د / ابراهيم مصطفى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14204 ورقم قيد 44346    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة قريه كوبرى الباشا تبع 

الشوكه - بملك / مصطفى محسن محمد حسنين

184 - مسعود انور عوض مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14207 ورقم قيد 44347    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة طريق كفر الدوار - ابو 

المطامير - بملك / انور عوض مسعود

185 - حنان السيد محمد السيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14208 ورقم قيد 44348    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة زمزم - بملك / جمعه عبدالسلم 

عبدا

186 - مديحه متولى عبداللطيف القصبى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14210 ورقم قيد 44349    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة محافظة 

البحيرة ابيا الحمراء - بملك / رائد نزيه حسن عبد الوارث

187 - غنيم موتورز لتجارة السيارات ) عبدا محمد عبدالمنعم غنيم ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 12-12-2022 برقم ايداع 14211 ورقم قيد 44350    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة 

البحيرة النوبارية - مول كارفور - شارع المام مالك - بملك / عفاف ميسره محمد الشرمه

188 - بديوي عبدالمجيد بديوي محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14212 ورقم قيد 44351    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي للتسمين واللبان, بجهة محافظة البحيرة 

سنطيس - بملك / شعبان بديوي محمد بديوي ابوزيد

189 - اسلم حمدى حسن الشلقانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14213 ورقم قيد 44352    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة الخربه مالونا - بملك / 

مساعد سعيد سعيد مساعد

190 - ناروز خلف ابراهيم ناروز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14215 ورقم قيد 44353    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / احمد 

عوض موسى ابراهيم

191 - خديجه حامد مصطفي محمد ابوحسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14219 ورقم قيد 44354    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة النوبارية - عقار 228 - ابني بيتك - بملك / شوقي ابوالخير حميده عبدالحميد
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192 - عبدالرحمن سعيد محمد ابراهيم عاشور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14220 ورقم قيد 44355    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة ش مصطفى الصفا - 

بملك / زكريا سعيد اسماعيل عبدالسلم

193 - عبيد سعيد السيد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 14221 

ورقم قيد 44356    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة نوبار النجيلى - بملك 

/ عبيد سعيد السيد فرج

194 - عمر سعيد عبدا محمد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14222 ورقم قيد 44357    محل رئيسى  عن تجاره حبوب ومحاصيل زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كفر 

الحاجه - بملك / هاني جابر عبدا عبدالغني

195 - ايمن الشحات مرزوق السقا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14223 ورقم قيد 44358    محل رئيسى  عن ترزى عربى, بجهة محافظة البحيرة الرابعه بذور - بملك / السيد 

عبد المولى خليل

196 - عمر يسري محمد صلح محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14224 ورقم قيد 44359    محل رئيسى  عن بيع احذيه وشنط, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من ش 

المدارس - بملك / نبيل شلبي سعيد شلبي

197 - مجدى شعبان عوض على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14225 ورقم قيد 44360    محل رئيسى  عن تجاره زيوت وشحوم, بجهة محافظة البحيرة القريه الرابعه - 

العشره الف - بملك / صبرى ابراهيم مصطفى عيسى

198 - محمد حلمي عبدالمحسن حسن سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14226 ورقم قيد 44361    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ش الندلس - بملك / هند 

خيري عبدربه مرسي

199 - عوض عبدالوهاب عبدالسلم شلبي تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

14229 ورقم قيد 44362    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة البحيرة 

مساكن الرشاد الزراعي - بملك / محمد سنوسي محمد

200 - عنايات عبدالحليم عبدالرءوف الصيرفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 14230 ورقم قيد 44363    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة البحيرة ع عز الدين الصيرفي - 

بملك / محمد فتحي محمد صلح الدين الصيرفي

201 - ليلى عبدالعزيز عبدالمنعم عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14235 ورقم قيد 44364    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة 64  ارض السوق القديم - 

بملك / ورثة سعد محمد محمود العطفى

202 - مصطفى محمد زكى جراب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14238 ورقم قيد 44365    محل رئيسى  عن عموم التصدير ) فى حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة 

قرية خليل طريق زلط - بملك / زكى محمد زكى جراب

203 - سعيد محمود عبدالعزيز محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14239 ورقم قيد 44366    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة ع الحسين - رزافه المسين - 

بملك / فاتن شبل لطفى ادم

204 - احترام عبدالعزيز محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14240 ورقم قيد 44367    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فى حدود المسموح به(, بجهة محافظة 

البحيرة الحدائق - بملك / مروه مرزوق عيسوى عبدالبارى
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205 - مختار انصارى عامر زهران تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14241 ورقم قيد 44368    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فى)فيما عدا توريدات  العماله والنترنت وفى 

حدو حدودالمسموح به (, بجهة محافظة البحيرة الحدائق - بملك مروه مرزوق عيسوى عبدالبارى

206 - محمود عادل عبدالحفيظ القلجه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14242 ورقم قيد 44369    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة لقانه - بملك / 

عادل عبدالحفيظ محمد القلجه

207 - احمد محمد فوزى عبدالقوى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14243 ورقم قيد 44370    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة عزبه سمير الصايغ 

حفص - بملك / محمد فوزى عبد القوى على قريطم

208 - سعيده عبدالمحسن حسن خميس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14244 ورقم قيد 44371    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة البحيرة عزيز المصرى- بملك / 

محمد عبدالمحسن حسن خميس

209 - هدى مبروك محمود ابو بكر الروينى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 14248 ورقم قيد 44372    محل رئيسى  عن عموم التصدير ) فى حدود المسموح به, بجهة محافظة 

البحيرة عزبة البرعصى - بملك / ريحاب حمدى سعد محمود الروينى

210 - الء احمد ابراهيم ابو عجيله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14249 ورقم قيد 44373    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة بجوار المركز - بملك / 

احمد ابراهيم ابوعجيله مقاوى

211 - الشاعر للمقاولت العموميه )غزال عبدالحليم محمود الشاعر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 14252 ورقم قيد 44374    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة 

محافظة البحيرة المحمدى شمال التحرير - بملك / ورده حامد عبدالونيس عوض

212 - )المصرى للمقاولت العموميه( السيد عبدالغنى مجاهد المصرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 13-12-2022 برقم ايداع 14254 ورقم قيد 44375    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة 

محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / محمد مهنا حميد عوض

213 - رامى جمال عزيز حماية ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14256 ورقم قيد 44376    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه واداره فنادق, بجهة محافظة البحيرة بندر 

كفر الدوار -  خلف مدرسة الثانويه بنات - الحدائق - بملك / ريتا عادل عزيز سيدهم

214 - خيريه رجب سيد احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14257 ورقم قيد 44377    محل رئيسى  عن اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة قريه الثوره - بملك / 

رجب سيد احمد ابراهيم موسى

215 - محمد متولى سيد احمد السواح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14258 ورقم قيد 44378    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة قرية شتا شما التحرير - 

بملك / حنان فوزى متولى عبدالرحمن

216 - احمد فتحى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 14259 

ورقم قيد 44379    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / فتحى السيد محمد 

السيد

217 - عبدالقادر رشاد عبدالقادر مزر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14260 ورقم قيد 44380    محل رئيسى  عن مكتب تدريب واستشارات كورسات ) فيما عدا توريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة وكاله الباشا 

- بملك / احمد احمد محمد عبدالمنعم كشك
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218 - مصطفى محمد ابراهيم الدخميسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14261 ورقم قيد 44381    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة سنفا شمال التحرير - بملك 

/ سعيد عبدالعزيز شحاته

219 - )الحفناوى لتجاره السيارات ( محمد مجدى عبدا ابراهيم الحفناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 14272 ورقم قيد 44382    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة 

محافظة البحيرة طريق ابو المطامير جناكليس - بملك / صالح عبدالناصر ابراهيم مهدى

220 - اشرف عبدالبديع عبدالعزيز بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14273 ورقم قيد 44383    محل رئيسى  عن تجارة براميل فارغه, بجهة محافظة البحيرة الجمهوريه - بملك / 

راتب كامل بسيونى سكين

221 - اسامه محمود محمد البربرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14274 ورقم قيد 44384    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ابيس 6/9 - بملك / 

ابرهيم يوسف عيسى العوضى

222 - حسام حسن محمد حسن سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14276 ورقم قيد 44385    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة ق سعاده - اورين - بملك / 

حسن محمد حسن سلمه

223 - ريهام محمد عطيه محمد بلتاجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14283 ورقم قيد 44386    محل رئيسى  عن مصنع حلويات, بجهة محافظة البحيرة محلة فرنوى - بملك / 

عماد كمال عبدالحميد محمد الشاعر

224 - محمد صبحى ابراهيم محمد الشلوفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 14285 ورقم قيد 44387    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة صلح سالم 

- قدريه السيد امين

225 - سعد عبدالكريم محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14288 ورقم قيد 44388    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة البحيرة امتداد بريك يونس بجوار 

بنزينة كتككوت - بملك / نعمات السيد حسن محمد

226 - محمود خليفه على محمد خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

14293 ورقم قيد 44389    محل رئيسى  عن محل لتجاره وتصدير الفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ديزرت مول 

غرب النوباريه - بملك / صبرى شحات زايد محمد

227 - هانى سعد محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 14294 

ورقم قيد 44390    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع المركز - بملك / ادريس 

عبدا مسعود ادريس

228 - محمود فؤاد ابوزيد السنوسى مطير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 14297 ورقم قيد 44391    محل رئيسى  عن مكتب اعمال كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة عزبه الديابه 

صفط العنب - بملك / فؤاد ابوزيد السنوسى

229 - عبدالرحمن ايمن السيد احمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 14306 ورقم قيد 44392    محل رئيسى  عن مطعم اكل بلدى, بجهة محافظة البحيرة الطريق السريع 

دسونس - بملك/ محمد محروس السيد محروس

230 - ماهر حسين علي حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 14309 

ورقم قيد 44393    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي 

والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة شارع اللقاء - بملك / مروه مرزوق عيسوي 

عبدالباري
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231 - ابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 14310 ورقم قيد 44394    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة ش المدارس - بملك / احمد حاتم ادريس عبدالسميع

232 - علء نبيل عبدالحليم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14311 ورقم قيد 44395    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الغيته - بملك /ذوذو نبيل عبدالحليم 

عبدالعزيز

233 - محمد خيرى موسى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14315 ورقم قيد 44396    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه والتصنيع لدى الغير, بجهة محافظة 

البحيرة عزبه مرجان الكبرى - بملك / خيرى موسى عبدا القرع

234 - )الباسم لتجارة مستلزمات المزارع ) باسم محمد احمد محمد على الدين تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 14316 ورقم قيد 44397    محل رئيسى  عن بيع وتجارة 

مستلزمات مزراع, بجهة محافظة البحيرة قرية زهره - بملك / محمود عبدا بسيونى على ابراهيم

235 - حسام محمد اسماعيل عبدالعال باشه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 14318 ورقم قيد 44398    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة فرنوي - بملك / 

رمضان نصر ابو اليزيد

236 - ابراهيم السيد عبداللطيف عبدالمنتصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 14324 ورقم قيد 44399    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة البحيرة ع الحصن 

- بملك / ايمن عبدالطيف عبدالمنتصر

237 - رجب ابراهيم محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14327 ورقم قيد 44400    محل رئيسى  عن تصدير الشتلت والحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

عزبة الصاغ عبدالرحمن فؤاد - البريجات - بملك / حمدى عبدالعظيم عبدالمعطى خليل

238 - سامى عبدالعزيز محمود حسين الطنيخى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع 14330 ورقم قيد 44401    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة كوم ناجى - 

مارون - سيدى غازى - بملك / على قرنى امين عبود

239 - صبري سعد محمد السيد رزق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14332 ورقم قيد 44402    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة قرية 3 بذور - 

بملك / شوقي رمضان موسي عطيه

240 - مدحت شحات عرفه سيد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14333 ورقم قيد 44403    محل رئيسى  عن ورشة لف مواتير وصيانة الطلمبات وتوريد المحركات 

والطلمبات, بجهة محافظة البحيرة قرية الشجاعه غرب النوباريه - النوباريه - بملك / مصطفى ابراهيم محمد 

مصطفى جعفر

241 - ابراهيم عبدالحميد ابراهيم مسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14334 ورقم قيد 44404    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة الصالحيه - بسنتواى - سهام 

محمد على عبدالله

242 - عز الدين شكري علي الجميل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14336 ورقم قيد 44405    محل رئيسى  عن توريدات, بجهة محافظة البحيرة ع يونس مسعود - بملك / يسري 

عبدالسلم سالم

243 - السيد عوض عطيه جرابيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14337 ورقم قيد 44406    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة بجوار 

محكمة وادى النطرون - بملك / اسامه عبدالفتاح عبدالحميد داود
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244 - سعد محمد رزق السيد هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14338 ورقم قيد 44407    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة البحيرة عزبه هلل - برسيق - بملك / 

احمد عبدالفتاح محمد رزق هلل

245 - علءالدين محمد الشحات منصور البهوفي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع 14345 ورقم قيد 44408    محل رئيسى  عن بقاله ومنظفات صناعيه, بجهة محافظة البحيرة ابو 

الخاوي - بملك / محمد علي محمد خليل البهوفي

246 - ابوالعلمين لتجارة مستلزمات المزارع ) عبدا ابوالعلمين محمد السيد عبدا ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 14349 ورقم قيد 44409    محل رئيسى  عن بيع وتجارة 

مستلزمات مزارع, بجهة محافظة البحيرة ش عادل عبدالحميد - بدر الدين - بملك / ابوالعلمين محمد السيد عبدا

247 - ابراهيم عصمت محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14350 ورقم قيد 44410    محل رئيسى  عن صيدليه بيطريه, بجهة محافظة البحيرة المسجد الكبير العشر الف 

- بملك / نبيل عبدالستار على ابو زايد

248 - عبدالله عبدا جادا سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14352 ورقم قيد 44411    محل رئيسى  عن تحضير مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة البحيرة ش جواد 

حسنى خلف تحسين الصحه - بملك / عبدالله عبدا جادا سعيد

249 - حسام الدين علء الدين عبدالفتاح زيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 14356 ورقم قيد 44412    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه ابوبكر 

الصديق غرب النوباريه - بملك / شاهر الدين عبدالفتاح محمد على زيد

250 - فاطمه صابر عبدالسلم الغول تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14364 ورقم قيد 44414    محل رئيسى  عن حظيره اغنام, بجهة محافظة البحيرة عزبه عبيد تبع الصفاصيف 

- بملك / على محمد مبروك منصور

251 - محمود محمد خميس خليفه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

14369 ورقم قيد 44415    محل رئيسى  عن ملبس ومفروشات, بجهة محافظة البحيرة شارع مسجد الفتح 

خلف النادى - بملك / امال محمد احمد موسى طعيمه

252 - حسن احمد حسن الفقى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 14371 

ورقم قيد 44416    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة البحيرة امام كوبرى لويس عزبه الشريف 

طريق شبراخيت دمنهور - بملك / هيام محمد محمد بركات

253 - الصافي عبدالرازق عبدالجواد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 14372 ورقم قيد 44417    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش 

عبدالعزيز عثمان - بملك / سعد حسن سعد عشري و اسامه محمد سعدي

254 - شريف خميس شامخ عبدالونيس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14386 ورقم قيد 44418    محل رئيسى  عن ورشة لف وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية والتوريدات 

الكهربائيه, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية ادم غرب النوبارية - بملك / عبدالستار علي امام علي الجمال

255 - خليفه محمد ابراهيم موسى بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14387 ورقم قيد 44419    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة منشاة راغب - بملك / 

محمد ابراهيم موسى بدر

256 - محمد عبدا محمد القاضي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14388 ورقم قيد 44420    محل رئيسى  عن تجاره حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ع القاضي النخله 

البحريه - بملك / نصر عبدا محمد القاضي
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257 - حسام محمد مصطفى احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14391 ورقم قيد 44421    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة الخليليه -الصباحات - 

بملك / محمد مصطفى احمد سالم

258 - محمد رأفت عبدالهادي محمد الربيعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 14392 ورقم قيد 44422    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ش السوق - بملك / رأفت 

عبدالهادي محمد الربيعي

259 - اسماعيل خضر محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14393 ورقم قيد 44423    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريدات 

العماله والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش الجيش غرب ايتاي 

البارود - بملك / رضا احمد محمد ابوالسعيد

260 - احمد جمال احمد على بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14394 ورقم قيد 44424    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة البحيرة ش سعيد 

ابو شيعيشع امام مسجد حمدى الجزار اسطفون كفر سليم - بملك / جمال احمد على بدر

261 - امل محمد اسماعيل البيارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14395 ورقم قيد 44425    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة البحيرة بجوار مسجد 

الكيماويات انطونيادس - بملك / محمد مجاهد عبدالسلم

262 - سهام غازى سلمه عبدالغنى ابوعيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 14396 ورقم قيد 44426    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة البحيرة ش رمسيس - بملك / غريب 

محمد محمود عبدا بلبع

263 - سمر عوض عبدالفتاح محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 14397 ورقم قيد 44427    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - مول وسط 

البلد خلف الداره التعليميه - بملك / العبد حبيب مليكه بشاي

264 - شريف السيد محمود حجر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14398 ورقم قيد 44428    محل رئيسى  عن ورشة لحام معادن, بجهة محافظة البحيرة كوبرى مهنا النجيلى - 

بملك / السيد محمود ابراهيم حجر

265 - البدر لعموم التصدير )عيده بدر صالح ادريس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

15-12-2022 برقم ايداع 14399 ورقم قيد 44429    محل رئيسى  عن مكتب عموم استيراد وتصدير )فى 

حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / حمدى نصر ا مرضى سعد قاسم

266 - رمضان محمد بسيوني غراب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14400 ورقم قيد 44430    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير وتجاره مواد غذائيه ) في حدود المسموح به 

قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ابو دره - بملك / محمد رمضان محمد بسيوني

267 - نيفين فريز شوقي ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14404 ورقم قيد 44431    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة البحيرة ع 

عاشور - بملك / مجدي فوزي سعد

268 - ملك زكريا امين سيحه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 14408 

ورقم قيد 44432    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة البحيرة قرية اليمان ح - بملك / 

محمد عبدالرحمن محمد
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269 - سلم للنقل والمقاولت ) اسلم محسن رجب سلم ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-12-2022 برقم ايداع 14413 ورقم قيد 44433    محل رئيسى  عن نقل ومقاولت ) بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة البحيرة محله داود - بملك / 

محسن رجب ابراهيم سلم

270 - محمد سعد محمود سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14415 ورقم قيد 44434    محل رئيسى  عن مكتب ميكنه زراعيه لستنبات واستزراع الراضى الزراعيه, 

بجهة محافظة البحيرة قرية العشر الف - بملك / مبروك سعد عبدالمقصود

271 - احمد ايهاب عثمان منبى السعدى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14418 ورقم قيد 44435    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة 

عزبة عثمان القبليه - بملك / صبحى سعدا عطيه شعيب

272 - مشرفه السيد نعيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 14419 

ورقم قيد 44436    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه محمول, بجهة محافظة البحيرة ش مؤسسه الدقيق - خلف 

سنترال الزعيم - بملك / محمود حامد محمود حامد سليمان

273 - عبدالباسط عبدالسلم فاوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14421 ورقم قيد 44437    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ق علي بن ابي طالب - 

بملك / محمد علي شمروخ محمد

274 - جمال محمود سعد غريب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

14425 ورقم قيد 44438    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة فيشا - 

بملك / ناديه عبدا عوض

275 - الصبرى لتجارة وفرز وتعبئة الحاصلت الزراعيه ) صبرى جمعه فهمى حسن تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 14426 ورقم قيد 44439    محل رئيسى  عن تجارة حبوب 

وفرز تعبئة وتغليف وتجهيز الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة رياض الجمل - علوبه - بملك / اعتماد 

موسى الصافى جاد

276 - كرم على محمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 14427 

ورقم قيد 44440    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة كوم قناص كوم القدح - بملك / صابر على 

محمد عمران

277 - صيدلية د / اريج دعبيس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 14434 

ورقم قيد 44441    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة شبرا - شارع 16 المشير ابو غزاله 

المتفرع من ش عبدالسلم الشاذلي - بملك / نرمين علي عبدالجواد غزاله

278 - ابوسمره عبدالمجيد محمد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14439 ورقم قيد 44442    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة العرقوب - بملك / فوزيه جابر 

عبدالقادر عبدالرازق

279 - محمد السيد سعد علي النادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14440 ورقم قيد 44443    محل رئيسى  عن خضار وفاكهة, بجهة محافظة البحيرة سيدي غازي - بملك / علي 

عاطف علي مصطفي ابوحسن

280 - سعيده سالم سيد احمد ابراهيم نوار تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14441 ورقم قيد 44444    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة البحيرة المهاجرين - بملك / فاطمه 

عبداللطيف حسن سرحان

281 - محمد محمد الحداد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14444 ورقم قيد 44445    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة منطقه البذور نوباسيد 

طريق ك 7 - بملك / توفيق فتحى عبد المجيد

Page 23 of 98 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

282 - ورده قنديل جاب ا عقاب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14449 ورقم قيد 44446    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة النجيله - 

بملك / عبدالرحمن احمد البدوي عبدالرحمن

283 - حنان على محمد عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14450 ورقم قيد 44447    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعية, بجهة محافظة البحيرة كفر 

غرين - بملك / محمد حسن محمد حرحش

284 - مصطفى محسن على عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14452 ورقم قيد 44448    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة البحيرة حى السلم - بملك / محسن 

على عباس شبكى

285 - ناصر محمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14453 ورقم قيد 44449    محل رئيسى  عن تجاره كاوتش, بجهة محافظة البحيرة شبرا النونه - بملك / عادل 

ظريف عبدالفتاح

286 - صبحى علوانى عطيه سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14457 ورقم قيد 44450    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات نقل ) بعد استصدار التراخيص اللزمه 

من هيئة النقل, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ش شركة المياه غرب النوباريه - بملك / ضيف عوض محمد 

فضل ا

287 - محمد رمضان محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14461 ورقم قيد 44451    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة رزافه - بملك / احمد 

صلح محمد صالح

288 - عبدا محمد عبدا حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14463 ورقم قيد 44452    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه صلصه وكاتشاب, بجهة محافظة البحيرة شبرا 

- ش روميه - بملك / محمد عبدا محمود حسب ا

289 - عبدالناصر عطيه اسماعيل بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14466 ورقم قيد 44453    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / 

محمود عبدالناصر عطيه اسماعيل

290 - عطيات قاسم بيومى شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14470 ورقم قيد 44454    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / 

يوسف فتحى منصور محمد

291 - محمود لقطع غيار الجرارات الزراعيه ) محمود محمد عبدالستار سيف النصر ( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 14471 ورقم قيد 44455    محل رئيسى  عن تجاره قطع 

غيار جرارات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة حي السلم - بملك / مصطفي كمال مصطفي حجازي

292 - هبه صبري محمد حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14472 ورقم قيد 44456    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة اول طريق نبع 

الخير - بملك / حسين عيسي حمدان محمد الشيخ

293 - السيد شعبان ابراهيم شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14473 ورقم قيد 44457    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ومزادات, بجهة محافظة 

البحيرة دمتيوه - نقرها - بملك / سعيد مصطفى عبدالحميد الفراش

294 - محمد موسى سالم ربيع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 14475 

ورقم قيد 44458    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه وادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش 

الفخرانى من ش الروضه - بملك / احمد محمد عبدالهادى اسماعيل الصناديدى
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295 - عبدالمعطي عبدالسلم عبداللطيف بدوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 14478 ورقم قيد 44459    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / احمد 

عبدالمعطي عبدالسلم عبداللطيف

296 - محمد مبروك قاسى دويب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14479 ورقم قيد 44460    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت مبانى, بجهة محافظة البحيرة ع المرابط - البستان 

- بملك / بريكه عبدالجليل ابونجيله عبدالجليل

297 - عبدالرحمن حامد ابو الغيط حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14484 ورقم قيد 44461    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة برج المين شارع المحكمه - بملك / سراج محمد شوقى احمد

298 - عواطف السيد محمد ابوالسيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14490 ورقم قيد 44462    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة ش المهاجرين - بملك / السيد محمد السيد النحراوى

299 - عبدالسلم فرج محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14491 ورقم قيد 44463    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت مباني, بجهة محافظة البحيرة ع المرابط - البستان 

- بملك / محمد مبروك قاسي دويب

300 - السوساني ) محمد ممدوح محمد حسن السوساني ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 14495 ورقم قيد 44464    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله وتوريدات ) 

فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة برج 

الحسين - زهرة سالم ش المحكمه - بملك / اشرف ممدوح محمد حسن

301 - محمود حسين يوسف حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14496 ورقم قيد 44465    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة زواية غزال - بملك / 

فايزه سعد ابراهيم

302 - اميره السعيد عبدالعظيم التلوانى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14500 ورقم قيد 44466    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة ش البحر - بملك / 

محمد محمد محمد شعبان

303 - سامح محمد عبدالستار محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

14511 ورقم قيد 44467    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة كفر دواود - بملك 

/ محمد عبدالستار محمود محمد

304 - يحيى محمد يحيى خليفه وقيع تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14515 ورقم قيد 44468    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / فايزه سيد احمد 

مرعى محمد

305 - اميره السعيد كامل حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14516 ورقم قيد 44469    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع انتريهات وغرف نوم وجميع الثاث المنزلى, بجهة 

محافظة البحيرة عزبة سعد - ش الهلل القديم - بملك / محمد رملى محمد سويدان

306 - ملك ظريف بهنان ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14517 ورقم قيد 44470    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة البحيرة ع 

السيوطي - برسيق - بملك / ظريف بهنان ميخائيل

307 - احمد حداد محمد عبدالغفار نصير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14518 ورقم قيد 44471    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ق 19 اللحوم - بملك 

/ دعاء احمد حداد نصير
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308 - سعيد حداد محمد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14519 ورقم قيد 44472    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ق 19 اللحوم - بملك 

/ منال محمود منصور

309 - احمد محمود محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14520 ورقم قيد 44473    محل رئيسى  عن معرض سيارات ونقل خفيف, بجهة محافظة البحيرة البريجات - 

بملك / طارق محمود محمد

310 - محمد عبدالرؤف ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14527 ورقم قيد 44474    محل رئيسى  عن توريدات مواد البناء, بجهة محافظة البحيرة قادوس - بملك / 

عبدالرؤف ابراهيم محمد

311 - جمال عبدالحميد عبدالغنى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 14528 ورقم قيد 44475    محل رئيسى  عن تجارة حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة زهرة 

القبليه - بملك / عبدالغنى عبدالحميد عبدالغنى على

312 - محمد يحى سعد محمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14530 ورقم قيد 44476    محل رئيسى  عن اكسسوارات محمول, بجهة محافظة البحيرة برج النيل - ش 

المحور - ش المحكمه - بملك / حسن محمود عبدالقادر زهران

313 - محسن محمد محمد نعيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 14531 

ورقم قيد 44477    محل رئيسى  عن تجارة حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ش الروضه شبرا - بملك 

/ عزه عبدالسلم عثمان

314 - حيدر جمال محمد البردينى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14538 ورقم قيد 44478    محل رئيسى  عن مكتب ديكورارت وقطع اثاث فنيه, بجهة محافظة البحيرة اريمون 

- بملك / جمال محمد البردينى

315 - حماده نجدي محمد عثمان هريمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14541 ورقم قيد 44479    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة البحيرة الناصر شمال التحرير - بملك / 

محمود عبدالغني عبدالقادر

316 - هدى عبدالمنعم عبدالهادى موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14546 ورقم قيد 44480    محل رئيسى  عن تصنيع وتقطيع الزجاج, بجهة محافظة البحيرة شارع على عياد 

متفرع من ش المعهد الدينى شبرا - بملك / اشرف حسن عقبه النبراوى

317 - معوض محمد عباس منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14547 ورقم قيد 44481    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة قمحه طريق البستان - 

بملك / نجاح سعيد محمد حسنين

318 - ليلى محمد منصور عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14552 ورقم قيد 44483    محل رئيسى  عن ورشة لف مواتير, بجهة محافظة البحيرة التفتيش الثانى العشره 

الف - بملك / مرضى عبدالباقى محمد طايل

319 - محمد عبدالواجد ذكى دعنون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14555 ورقم قيد 44484    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش الحسن والحسين متفرع 

من ش عبدالسلم الشاذلى - بملك / هاله توفيق عبدالمقصود فراج

320 - كريم محمد السيد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14556 ورقم قيد 44485    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه واستثمار عقاري, بجهة محافظة البحيرة ش 

تاون تيم - بملك / عمرو احمد عبداللطيف كامل
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321 - فؤاد عبده قطب البيلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 14558 

ورقم قيد 44486    محل رئيسى  عن ملبس داخليه )لنجيرى(, بجهة محافظة البحيرة 10 ش متفرع من شارع 

اللقاء - التمليك -  بملك / احمد عبدا ابراهيم البرلسى

322 - اشرف رمضان محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14559 ورقم قيد 44487    محل رئيسى  عن معرض احذية, بجهة محافظة البحيرة 1 شارع احمد عرابي - 

ميدان التوبه - بملك / محمود عبدالعزيز محمد طمان

323 - عفوالرحمن مصطفي انيس القط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14561 ورقم قيد 44488    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة برج رشيد - بملك / رضا 

فضل ا علي الفتياني

324 - على راشد اسماعيل الغواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14562 ورقم قيد 44489    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالسلم عارف - 

بملك / عصام الدين محمد بكرى حماد

325 - بريكه عبدالجليل ابونجيله عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 14563 ورقم قيد 44490    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت مبانى, بجهة محافظة البحيرة ع المرابط 

البستان - بملك / رجب عبدالرازق محمد الرابط

326 - رجب عبدالرازق محمد الرابط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14564 ورقم قيد 44491    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت مباني, بجهة محافظة البحيرة عزبه المرابط 

البستان - بملك / محمد مبروك قاسي دويب

327 - مستوره سيد محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14565 ورقم قيد 44492    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة ع المرابط البستان - بملك / سلوى عبدالفتاح محمد حمد

328 - حربي عبدالعزيز السيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14568 ورقم قيد 44493    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة كوم دفشو - بملك / فؤاد 

حربي عبدالعزيز السيد

329 - عبدالستارمحمد قنديل عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14569 ورقم قيد 44494    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت مبانى, بجهة محافظة البحيرة العقيره البستان - 

بملك / حليمه ممدوح السنوسى يونس

330 - عبدا محمد السيد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

14572 ورقم قيد 44495    محل رئيسى  عن سنترال, بجهة محافظة البحيرة ش الوحده المحليه بدمسنا نقطه 

شرطة ابو الخزر - بملك / عزيزه زكي ابراهيم جعفر

331 - احمد عنتر عوض حربى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 14580 

ورقم قيد 44496    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة البحيرة قراقص - بملك / الباتعه شحاته حسن منقوله

332 - احمد ابراهيم عبدالمعبود عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 14585 ورقم قيد 44497    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائيه بالجمله والتجزئه, بجهة محافظة 

البحيرة ش الجلء امام البنك القاهره - بملك / ابوبكر عبدا ابراهيم

333 - مصطفى عبدا عثمان البكساوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14587 ورقم قيد 44498    محل رئيسى  عن بيع حبوب, بجهة محافظة البحيرة ع البكساوى - بملك / صبحى 

فتحى ابواليزيد السيد
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334 - عيد مصطفى عيد سليمان ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 14592 ورقم قيد 44499    محل رئيسى  عن بيع مبيدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كوم عزيزه 

- النخله البحريه - مصطفى عيد سليمان ابراهيم

335 - سناء علي عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14594 ورقم قيد 44500    محل رئيسى  عن تجاره زيوت وقطع غيار ودراجات ناريه, بجهة محافظة البحيرة 

العرقوب القبلي طريق فرهاش - بملك / محمد مصطفي محمد احمد

336 - نصره السيد عبدالعظيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14596 ورقم قيد 44501    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فى حدود المسموح به, بجهة محافظة 

البحيرة ع الوابور -  دفشو - بملك / فؤاد عبدا غازى نوار

337 - فارس عبدالحليم عطيه عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14598 ورقم قيد 44502    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة البحيرة ش محمد عامر جاب ا 

عماره السكان الجتماعى - بملك / توفيق عبد المنعم ابراهيم احمد

338 - جمعه فوزى عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14602 ورقم قيد 44503    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة روضه خيرى -  بملك / فوزى 

عبداللطيف احمد

339 - علء ذاكي عبدالغني عبدالحميد خيرا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 14604 ورقم قيد 44504    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة ابيس المستجدة - 

بملك / ذاكي عبدالغني عبدالحميد خيرا

340 - رجب حسين شعبان جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14609 ورقم قيد 44505    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع كنيسه النبا بول الربعمائة 

دفشو - بملك / سعده محمد جمعه محمد

341 - اسلم محمد عبدالسلم عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14611 ورقم قيد 44506    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة ق ابو قير - بملك / محمد 

عبدالسلم عبدالحى

342 - رافت فتحى مرسى الروبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14614 ورقم قيد 44507    محل رئيسى  عن مقاول اعمال كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة جنبواى - بملك / 

سعدالدين السيد محمد الروبى

343 - سلطان عبدالجواد على صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14615 ورقم قيد 44508    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فى حدود المسموح به, بجهة محافظة 

البحيرة الحدائق بجوار المطافى - بملك / مروة مرزوق عيسوى

344 - جلل ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14616 ورقم قيد 44509    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فى حدود المسموح به, بجهة محافظة 

البحيرة ش الليثى - بملك / مروه مرزوق عيسوى

345 - هشام علي محمد رمضان صيام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14619 ورقم قيد 44510    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع بن, بجهة محافظة البحيرة اول شارع اللقاء التمليك 

الدفعه الثانيه - بملك / ايمان علي محمد رمضان صيام

346 - سهى عبدا محمد محمود خميس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14623 ورقم قيد 44511    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه - 

بملك / فتحى احمد محمد عثمان

Page 28 of 98 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

347 - عبدالعزيز عبدالمنعم عباس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 14624 ورقم قيد 44512    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه - بملك / 

ثناء عبدالفضيل محمد محفوظ

348 - كيرلس عصام محروص فهمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14628 ورقم قيد 44513    محل رئيسى  عن بع ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة شارع عبدالمنعم رياض 

- بملك /نجوى وديد توفيق رزق

349 - محمد حمد عبدالقادر محمد حمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14629 ورقم قيد 44514    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة شارع ابراهيم الدسوقى - بملك / 

سعد محمد حسن مرشدى

350 - عبدالعزيز محمد شعبان بدوى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-20 

برقم ايداع 14630 ورقم قيد 44515    محل رئيسى  عن مكتب عموم الستيراد والتصدير ) في حدود المسموح 

به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة 

العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة الميزانيه الجديده بجوار اميركان كافيه - بملك / 

مصطفى سعد عبدالغنى مبروك قنديل

351 - عمر محمد عمر محمود الصردى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14632 ورقم قيد 44516    محل رئيسى  عن محل بيع عطاره وبقاله, بجهة محافظة البحيرة شارع احمد 

محمود - بملك / وسام محمد محمد ابو كشك

352 - يحيي خميس مصطفي زيتون تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14633 ورقم قيد 44517    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالمنعم 

رياض متفرع من ش البحر - بملك / رمضان ابراهيم احمد عرفه

353 - هدير فتحى حسن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 14637 

ورقم قيد 44518    محل رئيسى  عن مشغل مفروشات, بجهة محافظة البحيرة ام صابر - بملك / محمد خالد 

محمد خليفه

354 - عبدا عبدالمقصود ابراهيم عامر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14643 ورقم قيد 44519    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة البحيرة زاوية صقر - بملك / عبدا 

عبدالمقصود ابراهيم عامر

355 - ساره حسن محمد شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14645 ورقم قيد 44520    محل رئيسى  عن ملبس حريمي, بجهة محافظة البحيرة 30 ابو بكر الصديق - 

بملك / محمد حامد ابو المكارم عكاشه

356 - مصطفى حامد عبدالرؤف ادريس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14648 ورقم قيد 44521    محل رئيسى  عن محل لتجارة الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة البستان 

- بملك / حسام مصطفى حامد

357 - صيدلية د / مريم طارق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14655 

ورقم قيد 44522    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة شنديد - بملك / عبدالمنعم السيد عبدالمنعم 

متولي

358 - احمد ربيع انور محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14656 

ورقم قيد 44523    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة عبدالسلم عارف - سحر عبدالفتاح 

محمد ظريف
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359 - على السعيد عبدالغفار احمد المتيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14659 ورقم قيد 44524    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة خط 7 جناكليس - 

بملك / احمد شعبان محمد

360 - ماجد فايز عبدالرؤف فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14661 ورقم قيد 44525    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة النمريه - بملك / ايمن علي 

صالح عبدا

361 - محمود فرغلي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14665 ورقم قيد 44526    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة البحيرة حاره قايتباي ش زغلول - بملك 

/ نجوي مصطفي ابو عبدا

362 - الحسين لتصنيع اللحوم ) الحسين زين العابدين مصطفي علي الشبكشي ( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14671 ورقم قيد 44527    محل رئيسى  عن استيراد 

وتصدير وتصنيع اللحوم و تعبئه المواد الغذائيه, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - القريه عشرين - اللحوم - غرب 

النوبارية - بملك / محمد زين مصطفي علي الشبكشي

363 - امل محمد عبدالعزيز عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14672 ورقم قيد 44528    محل رئيسى  عن مشغل اشغال يدويه, بجهة محافظة البحيرة باغوص - بملك / على 

محمداحمد محمد

364 - فتحى السيد السيد سعد دقماق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14674 ورقم قيد 44529    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة ش رمسيس - بملك / صبرى على ابراهيم البندارى

365 - شيماء عمران محمد عسران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14678 ورقم قيد 44530    محل رئيسى  عن معرض مستلزمات انتاج حيوانى وداجنى وعلفه, بجهة محافظة 

البحيرة منشاة الحبشى - بملك / حامد عبدالمنعم عبدالرازق

366 - محمد رضا عبدالعاطى ابراهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 14679 ورقم قيد 44531    محل رئيسى  عن معصره, بجهة محافظة البحيرة ش رمسيس - بملك / 

عبدالهادى عبدالمحسن اسماعيل

367 - ماجد محمد محمد ابوالمجد منصور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 14683 ورقم قيد 44532    محل رئيسى  عن محل العاب بلستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة ش القائد جوهر - بملك / اشرف عبدالمنعم طلبه مهدي

368 - صابر احمد رزق القط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14684 

ورقم قيد 44533    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية المواشى وتجارة اللحوم, بجهة محافظة البحيرة منشية يونس 

- بملك / ياسر احمد رزق القط

369 - محمد عادل محمد ابو العنين القط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14690 ورقم قيد 44534    محل رئيسى  عن معرض بيع مستلزمات انتاج حيوانى وداجنى, بجهة محافظة 

البحيرة النشو - بملك / عادل محمد ابو العنين القط

370 - على محمد نبيه عبدالوهاب الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 14695 ورقم قيد 44535    محل رئيسى  عن مكتب توريدات نظافه )فيما عدا توريد العماله(, بجهة 

محافظة البحيرة ش المحكمه - بملك / وجيه عبدالسلم عطيه

371 - نورا ماهر حسن مرسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14696 

ورقم قيد 44536    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة كاوزلى الغربيه كوم الفرج - بملك / عبدالوكيل 

رجب عبدالرحمن عبدالرازق
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372 - رضوان محي الدين السيد الشهاوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 14699 ورقم قيد 44537    محل رئيسى  عن ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة ش الزمراني - بملك 

/ نجاه مسعود خليفه حسانين

373 - فايز ابراهيم عبدالقادر الطرهونى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14703 ورقم قيد 44538    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى - بملك / مختار فايز 

ابراهيم الطرهونى

374 - احمد صابر طه عبدا عيسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14708 ورقم قيد 44539    محل رئيسى  عن حبوب وعلفة بالجملة, بجهة محافظة البحيرة ابو صماده - ع 

مصري - بملك / مريم علي اسماعيل عرايس

375 - نبويه محمود علي الشحيمي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14709 ورقم قيد 44540    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائية, بجهة محافظة البحيرة شارع الجيش 

محل رقم 104 عمارات جمعية ابناء البحيرة - بملك / نجوي عبدالجواد علي بركات

376 - سامح محمود محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14715 ورقم قيد 44541    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة التمامه - بملك / محى 

ابراهيم على ابو النور

377 - حنان محمد سعد موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 14720 

ورقم قيد 44542    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / هناء محمد 

سعد موسي

378 - ندي يحيي موسي فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14721 ورقم قيد 44543    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة ش عبدالعظيم بديوي - بملك / عماد سعد منصور الزعويلي

379 - محمد قدرى رجب فرج الباجورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14722 ورقم قيد 44544    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة البستان - بملك / 

قدرى رجب فرج الباجورى

380 - عبدالعال لتجارة المواد الغذائيه )محمد عبدالعال عبدالرازق على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 22-12-2022 برقم ايداع 14723 ورقم قيد 44545    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة 

البحيرة ش المام الشافعى المتفرع من ش 23 يوليو - بملك / سالم على ابراهيم عطيه

381 - عيد السيد عبدالحليم قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14726 ورقم قيد 44546    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة البستان بملك / على 

ابراهيم اسماعيل

382 - هدى اسماعيل اسماعيل ندا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14727 ورقم قيد 44547    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الرغاى - بملك / سمير عباس محمد 

رزق

383 - عبدالجواد احمد محمد عبدالجواد النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 14729 ورقم قيد 44548    محل رئيسى  عن تربية دواجن, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / 

احمد حلمى قناوى حجاج

384 - محمد عبدا سليمان عبدا العزب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 14730 ورقم قيد 44549    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة العليا - البهى - بملك / عبدا 

سليمان عبدا العزب
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385 - احمد عبدالواحد فاروق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14731 ورقم قيد 44551    محل رئيسى  عن مقهى بلدى, بجهة محافظة البحيرة ش المحور امام الساحه 

المهاجرين - بملك / عبدالواحد فاروق ابراهيم

386 - راشد بشير رشدان خير ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14736 ورقم قيد 44552    محل رئيسى  عن تجارة الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - 

بملك / راشدان بشير راشدان

387 - محمد فتحى عبدالسلم حسن عرفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14740 ورقم قيد 44553    محل رئيسى  عن محل كاوتش, بجهة محافظة البحيرة برج الدكاوى محل رقم 5 أ 

الطريق الزراعى - بملك / هانى شودافى محمود

388 - ابراهيم فتح ا محمد نايل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14744 ورقم قيد 44554    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قرية 1 - بملك / نايل فتح ا محمد 

نايل

389 - هيام عوض محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14745 ورقم قيد 44555    محل رئيسى  عن تجاره حبوب وفرز وتعبئه حاصلت زراعيه وتصدير واستيراد, 

بجهة محافظة البحيرة البستان - بملك / باسم سعد عبدالفتاح رمضان

390 - احمد على شعبان على برعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14746 ورقم قيد 44556    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحيرة ش المحكمه - بملك / صالح السيد 

محمد صالح

391 - فارس محمد اسماعيل ابوزهره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14748 ورقم قيد 44558    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة البحيرة لقانه - بملك / محمد عبدالجواد 

درويش

392 - محمود فوزى محمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14749 ورقم قيد 44559    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة البحيرة 10 شارع الفالوجا - بملك / 

امال عبدالعزيز مرسى القسطاوى

393 - على سعد على الصالحى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 14751 

ورقم قيد 44560    محل رئيسى  عن معرض سيراميك, بجهة محافظة البحيرة ادفينا - بملك / عمر عمر محمد 

محمد التونى

394 - عبدالمجيد مصطفى احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14754 ورقم قيد 44561    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة بلقطر  الغربيه بجوار 

ملعب الشباب - بملك / احمد عبدالحليم عبدالفتاح العبد

395 - حسام حمدى محمد عوض فيوض تاجر فرد  رأس ماله 53,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14758 ورقم قيد 44562    محل رئيسى  عن ثلجه موز, بجهة محافظة البحيرة جزيره الضهريه - بملك / 

حمدى محمد عوض فيوض

396 - السيد متولى محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14759 ورقم قيد 44563    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة البحيرة الشارع الرئيسى امام شركة المياه - 

بملك / وليد السيد محمد فرج

397 - امانى سعيد عبدالرحمن الحوشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14760 ورقم قيد 44564    محل رئيسى  عن بيع هدايا, بجهة محافظة البحيرة شارع المدرسه التجارى - 

شابور - بملك / هناء توفيق يوسف احمد
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398 - محمود زكى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 14762 

ورقم قيد 44565    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - عقار 34/33 بالمزرعه 

الثالثه العشر تلف قسم غرب النوباريه - بملك / زكى محمود زكى محمد

399 - سحر سعد محمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14775 ورقم قيد 44566    محل رئيسى  عن ادوات صحيه وكهرباء, بجهة محافظة البحيرة محطة - 2 - 

النصر - بملك / انوارعبدالرحمن كمال

400 - هيام حمدى حسين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

14776 ورقم قيد 44567    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة ش 

المستشفى العام - بملك / هشام محمد عبده ابوبكر

401 - رمضان ابراهيم احمد صفار تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14780 ورقم قيد 44568    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة ش الصلح - بملك / نجلء رمضان ابراهيم صفار

402 - احمد ابوزيد ابو اليزيد مخيمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14781 ورقم قيد 44569    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة شارع المرور 

القبلى - بملك / ابوزيد ابواليزيد مخيمر

403 - رامي ابوزيد ابو اليزيد مخيمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14783 ورقم قيد 44570    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة البحيرة شارع المرور القبلي - بملك / 

ابوزيد ابو اليزيد مخيمر

404 - عايده محمد موسى خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14784 ورقم قيد 44571    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة البحيرة مساكن الرشاد - بملك / 

ناهد رمضان ابراهيم بسيونى

405 - محمد عبدالعزيز عبدالسلم خليفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14786 ورقم قيد 44572    محل رئيسى  عن محل بيع خردة, بجهة محافظة البحيرة طريق ابو المطامير 

الصحراوي سيدي دمين - بملك / جلل فرج السيد الشهاوي

406 - هانم المرتضى محمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14795 ورقم قيد 44573    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريدات العماله والنترنت 

والكمبيوتر وفى حدود المسموح به قانونا(, بجهة محافظة البحيرة العشر الف - بملك / عهدى المرتضى محمد 

عليوه

407 - هيام عبدالقوي عبدالمجيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14796 ورقم قيد 44574    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة العشره الف - بملك / عهدي المرتضي محمد عليوه

408 - ساميه طه يوسف عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 14798 

ورقم قيد 44575    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة 

شارع مصطفي كامل - بملك / سعديه عوض عبدالمولي محمد

409 - بثينه محمد مرسى احمد نعمه ا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14799 ورقم قيد 44576    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا العمال والكمبيوتر 

ومستلزماته وفى حدود المسموح به قانونا, بجهة محافظة البحيرة ش السكندريه - بملك / امال على شعبان 

السحماوى
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410 - محمد صالح محمود قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14801 ورقم قيد 44577    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة البحيرة كوم حفص  - بملك / محمود 

زايد علوانى زايد

411 - خيري شعبان جمعه الزيات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14802 ورقم قيد 44578    محل رئيسى  عن مكتب توريد حاصلت زراعية, بجهة محافظة البحيرة ع الدوار - 

كوم البركة - بملك / فتحيه حسن سعد رسلن

412 - محمد ابراهيم محمد النباصى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14808 ورقم قيد 44580    محل رئيسى  عن بقاله مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة الحريه - بملك / ابراهيم 

محمد النباصى

413 - نور رجب محمود عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14810 ورقم قيد 44581    محل رئيسى  عن مخزن لتجارة الخردة, بجهة محافظة البحيرة حي ابو عيسي - 

بجوار مسجد الصحابة - بملك / سعيد عبدالقادر علي السيد

414 - محمد عبدالمقصود عوض باشه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14811 ورقم قيد 44582    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شارع 

العرجاوي متفرع من شارع الوحدة الزراعية - بملك / احمد ابراهيم السيد عبادة

415 - محمد صلح موسى ليله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 14814 

ورقم قيد 44583    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة حى الزهور - بملك / 

مصطفى رمضان على رحيم غيوره

416 - حسن محمود ابراهيم مصطفي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 14815 ورقم قيد 44584    محل رئيسى  عن تجارة الحذية قطاعي, بجهة محافظة البحيرة شارع ترعة 

الرشيدية المحمودية عمارة الشروق - بملك / ياسر نبيل محمد شمعة

417 - سعيد احمد عبدالقادر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14816 ورقم قيد 44585    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه)فيما ماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة سوق البندر بجوار صيدلية فاضل - بملك / احمد عبدالقادر احمد على برغش

418 - يحيي محمد السيد محمد  السمنى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14824 ورقم قيد 44587    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة شارع الوطنيه متفرع من شارع سعد زغلول - بملك / عبدا على حبلص

419 - رضا عبدالرءوف محمد ابوالفتوح تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 14825 ورقم قيد 44588    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة قريه 

البيضاء - بملك / مايكل بغدادى عزيز فرج

420 - كريمه محمود عبداللطيف ابراهيم دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-25 

برقم ايداع 14826 ورقم قيد 44589    محل رئيسى  عن تجاره حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

دهشور عزب شبرا - بملك / اكرم احمد عبدالغني التمين

421 - محمد عبدالستار السيد محمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 14829 ورقم قيد 44590    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تربيه وتسمين, بجهة محافظة البحيرة 

التفتيش الثالث - العشر الف - بملك / عبدالستار السيد محمد محمد الشناوى

422 - هناء محمد سعد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 14830 

ورقم قيد 44591    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / حنان محمد 

سعد موسى
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423 - شعبان عبدالمولي عبدالحليم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 14832 ورقم قيد 44592    محل رئيسى  عن مكتب تصدير خضار وفاكهه وعموم التصدير, بجهة 

محافظة البحيرة ش 16 خلف النادي الجتماعي - بملك / اسعد محمد انور عبدالعاطي

424 - ظلل عوض رمضان حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14833 ورقم قيد 44593    محل رئيسى  عن فساتين زفاف وسواريه, بجهة محافظة البحيرة امام مدرسة 

الرشاد - بملك / هدى محمد محمد ابوشوشه

425 - محمد يسري جلل محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14835 ورقم قيد 44594    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة البردويلي - بملك / 

رمضان ناجي محمد درويش

426 - سعد عبدالوهاب عبدالحليم ابوجليله تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 14836 ورقم قيد 44595    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فى حدود المسموح به, بجهة 

محافظة البحيرة صلح سالم - الحدائق - بملك / رانيا فهمى انور عبدالحميد

427 - بكر يوسف محمد محمد فريج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14837 ورقم قيد 44596    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة زاويه غزال - بملك / 

خميس ابراهيم محمود الجارحى

428 - ايه سعيد حافظ ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14844 ورقم قيد 44597    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة البحيرة ش الجلء - خلف مجلس 

المدينه - بملك / سعيد حافظ ابراهيم اسماعيل

429 - احمد اسماعيل عبيد على حسن الخولى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 14845 ورقم قيد 44598    محل رئيسى  عن فرن نص آلى, بجهة محافظة البحيرة عزار - بملك / ورثه 

اسماعيل عبيد على حسن

430 - سهام عبدا مبروك الجيار تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14846 ورقم قيد 44599    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة البحيرة ش خلف مجلس المدينه - بملك 

/سعيد حافظ ابراهيم اسماعيل

431 - ساره حسن عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14847 ورقم قيد 44600    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ش عبده 

شحتو - بملك / حسن عبداللطيف محمد

432 - سعديه عبدالعزيز زكرى بساط تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14855 ورقم قيد 44601    محل رئيسى  عن محل لعمال الديكور, بجهة محافظة البحيرة حى الروضه - بملك 

/ محمد شوقى ابراهيم محمد

433 - مصطفى سعيد عبدالفتاح جانب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14856 ورقم قيد 44602    محل رئيسى  عن تجاره الموالح واستيراد وتصدير الموالح, بجهة محافظة البحيرة 

زهور المراء - بملك / احمد خليفه حسن

434 - رضا محمود عبدالرءوف عاشور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14857 ورقم قيد 44603    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة ع سالم زهور المراء - بملك / عاطف محمود عبدالرؤف عاشور

435 - رمضان عبدالباسط محمد عوض التهامى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 14858 ورقم قيد 44604    محل رئيسى  عن معرض مفروشات, بجهة محافظة البحيرة ع سالم - 

زهور المراء - بملك / عبداللطيف محمد عبداللطيف حمزه
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436 - مصطفى عبدالهادى ابراهيم عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 14860 ورقم قيد 44605    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة بلقطر الشرقيه - 

بملك / محمد عبدالهادى ابراهيم عبدالمطلب

437 - يحي اشرف مصطفى احمد ودن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14861 ورقم قيد 44606    محل رئيسى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة البحيرة الغابه - بملك / اشرف 

مصطفى احمد ودن

438 - طه عبدالمحسن سالم اسماعيل القصاص تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 14863 ورقم قيد 44607    محل رئيسى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة البحيرة قافله - بملك / 

عبدالمحسن سالم اسماعيل القصاص

439 - ايمان احمد طه احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 14864 

ورقم قيد 44608    محل رئيسى  عن تنجيد افرنجى, بجهة محافظة البحيرة ارض نصره منير الوكيل - بملك / 

محمد اسماعيل السيد سليم

440 - مبروك عبدالجليل عطيه شاهين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14865 ورقم قيد 44609    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع العلف ومستلزمات الزراعه, بجهة محافظة 

البحيرة عزبة دهشور -عزب شبرا - بملك / محمد صبرى محمد عبدالجليل

441 - محمد على محمود على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 14866 

ورقم قيد 44610    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة القريه المركزيه - بملك/ على 

محمود على

442 - محمد عبدالرحيم عبدالجليل السيد زهران تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 14867 ورقم قيد 44611    محل رئيسى  عن تجارة اعلف وحبوب, بجهة محافظة البحيرة زواية 

صقر - بملك / شوقى عبدالعاطى محمد

443 - محمد احمد بسيونى على ناصر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14869 ورقم قيد 44612    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فى حدود المسموح به, بجهة محافظة 

البحيرة عزبة الشركه - بملك / احمد بسيونى على ناصر

444 - سعيد محمد سعيد عبدالمالك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14870 ورقم قيد 44613    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة مساكن السكان الزراعى - 

بملك / محمد سعيد عبدالمالك مقاوى

445 - كريمان على خليفه مرجان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14871 ورقم قيد 44614    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة مساكن مبارك - طريق قليشان غرب 

ايتاى - بملك / شاديه محمد عوض القهوقى

446 - بدر محمد حامد حسين زهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14873 ورقم قيد 44615    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة نجيب محفوظ - 

بملك / محب صبحى عبدالرحمن السيد

447 - د / محمد انور ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 14874 

ورقم قيد 44616    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة البعاديه - طريق دمنهور حوش عيسى - 

بملك / مصطفى معوض محمد النجار

448 - سعاد مسعد السيد روميه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 14875 

ورقم قيد 44617    محل رئيسى  عن بيع اسماك وشوايه, بجهة محافظة البحيرة شارع مسامير - عزبة الغول 

متفرع من شارع عبدالسلم الشاذلى -بملك/  حسن محمد عبده مسامير
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449 - محب صبحى عبدالرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14876 ورقم قيد 44618    محل رئيسى  عن تصدير الحاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة عزبة شلتوت 

- بملك / بدر محمد حامد حسين زهران

450 - محمد عبدالحميد فزارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 14877 

ورقم قيد 44619    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه ) فيما عدا العماله والنترنت وفى حدود 

المسموح به, بجهة محافظة البحيرة ش مصطفى كامل - بملك / مصباح عيد حامد على

451 - شيماء عبدالغنى رجب صالح مشعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 14879 ورقم قيد 44620    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة بوابه اللحوم - بملك / 

محمد اشرف محمد محمد

452 - رمضان جمعه محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14880 ورقم قيد 44621    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه ) فيما عدا توريد العماله و 

النترت وفى حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة س السكه الجديده - بملك / فوزيه محمد محمد جمعه

453 - )السعد لتجاره السيارات( السعيد سعد اسماعيل مجاور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 14881 ورقم قيد 44622    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة 

البحيرة شارع متفرع من شارع طريق دمنهور ابو المطامير - بملك / سعديه سعد اسماعيل مجاور

454 - روحيه احمد حسن الدقله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 14882 

ورقم قيد 44623    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة الغابه - بملك / ابراهيم 

على السيد محمود

455 - محمود احمد محمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14883 ورقم قيد 44624    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه واستيراد وتصدير ) 

فيما عدا توريد العماله والنترنت  وفى حدود المسموح به (, بجهة محافظة البحيرة بركة غطاس - بملك / احمد 

محمد رزق جمعه

456 - ممدوح عبدالعزيز على الفاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14886 ورقم قيد 44626    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / 

نعمه اسماعيل يوسف خضره

457 - محمد جمعه محمد محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14889 ورقم قيد 44627    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة الرئيسى المؤدى 

للديره - بملك / يوسف بشير يوسف محمد

458 - محمد جمعه محمد ماضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

14890 ورقم قيد 44628    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )  بعد الحصول على موافقة  جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والولى (, بجهة محافظة البحيرة المهاجرين - بملك / اسماء عادل محمد احمد عارف

459 - محمد رمضان فوزى محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 14891 ورقم قيد 44629    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة ش رمسيس - بملك / سيف محمد سيف مخيمر

460 - نورهان ابراهيم حماده بكرى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14915 ورقم قيد 44634    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) بعدالحصول على موافقة النقل البرى 

الداخلى الدولى, بجهة محافظة البحيرة ش التمثال - قرية الناصر -بملك / شعبان محمد محمد النجار

461 - طلعت حلمى محمد ابراهيم مندور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14919 ورقم قيد 44635    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ابو درة - بملك 

/ احمد طلعت حلمى محمد مندور
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462 - سومه محمود عيسى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14923 ورقم قيد 44636    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة ع مرسى بلبع - زاويه 

غزال - بملك / عبدالقادر محمد عبدالقادر بسيونى

463 - عبدالرحمن عبدالحميد علي احمد غازي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 14925 ورقم قيد 44637    محل رئيسى  عن بيع اعلف والمستلزمات الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

كفر غنيم - بملك / عبدالحميد علي احمد غازي

464 - ابراهيم جلل سعد محمود سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14926 ورقم قيد 44638    محل رئيسى  عن مفروشات وستائر, بجهة محافظة البحيرة م خياط الكوم الخضر 

- بملك / مختار انور جمعه طلب

465 - علي عاطف علي شحمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 14927 

ورقم قيد 44639    محل رئيسى  عن بقاله جمله وتجزئه, بجهة محافظة البحيرة لقانه جانبي العمومي - بملك / 

عاطف علي شحمه

466 - راغب سمير راغب عبدالغنى خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 14932 ورقم قيد 44640    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة البحيرة محله قيس - 

بملك / سمير راغب عبدالغنى خليل

467 - محمد عادل الحسيني ابراهيم ابوورده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 14935 ورقم قيد 44641    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلي ) بعد استخراج التراخيص اللزمه (, 

بجهة محافظة البحيرة طريق نبع الحمراء - بملك / اشرف الحسيني ابراهيم علي ابوورده

468 - عماد حمدي عبدالحميد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14942 ورقم قيد 44642    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه بالجمله بالعموله, بجهة محافظة البحيرة 

الشوكه - بملك / حمدي عبدالحميد ابوزيد

469 - احمد مصطفى سعد حباله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14945 ورقم قيد 44643    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود المسموح به قانونيا (, بجهة محافظة 

البحيرة ش مجمع المحاكم - بملك / مصطفى سعد على حباله

470 - )مكتب خير ا للمقاولت العموميه ( ماهر عطيه خير ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 27-12-2022 برقم ايداع 14950 ورقم قيد 44645    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

البحيرة حى الفخرانى - بملك / جميل فرج فهمى غالى

471 - محمد عبدا جمعه محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14953 ورقم قيد 44646    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة البحيرة الضهريه - بملك / خالد 

عبدا جمعه محمد عياد

472 - رياض رفعت سيف العدل محمود الجبالى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-27 

برقم ايداع 14958 ورقم قيد 44647    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة البحيرة 

قرية العشر مدرسة - بملك / اسماعيل محمد اسماعيل

473 - خالد احمد حسن البنا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 14962 

ورقم قيد 44648    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة قريه 20 اللحوم - بملك / صبحى 

محمود عامر سهران

474 - انجى طلعت يسرى مصطفى شرف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 14966 ورقم قيد 44649    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع انطون - عزب بسنتواى - 

بملك / محمد صبحى عطيه حتحوت
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475 - محمود ابراهيم عطيه ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 14967 ورقم قيد 44650    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه سيدنا سليمان 

- غرب النوباريه - بملك / محمد منصور عبدالوهاب محمد

476 - سحر احمد مصطفى محمود قنديل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14968 ورقم قيد 44651    محل رئيسى  عن بيع اعلف و رده, بجهة محافظة البحيرة كفر  السابى - بملك / 

جمعه سعد شعبان الفحل

477 - امل محمد محمد الجارحي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14969 ورقم قيد 44652    محل رئيسى  عن بويات, بجهة محافظة البحيرة 1 ش بسيوني خليف سيدي شحاته 

خلف مدرسة المكمورة العداديه - بملك / عبدالمنعم بسيوني علواني خليف

478 - غازى بريدان عبدالجليل فرجانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14974 ورقم قيد 44653    محل رئيسى  عن معرض جرارات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كفر الواق - 

بملك / فؤاد محمد محمود فؤاد

479 - فوزيه محمد محمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14975 ورقم قيد 44654    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الوفائيه - بملك / محمد احمد علي 

الحنبوشي

480 - مروة سامي زكي امين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14976 ورقم قيد 44655    محل رئيسى  عن تجارة اعلف ومخلفات مصانع المكرونه والمطاحن, بجهة 

محافظة البحيرة لقانه - بملك / محمد احمد السيد خطاب

481 - هاني رياض نبيه هندي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 14977 

ورقم قيد 44656    محل رئيسى  عن محل مفروشات, بجهة محافظة البحيرة ش مقدونيا - منشيه الحريه - بملك 

/ ايمان فوزي فؤاد حنا

482 - صيدليه د / حاتم السعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 14978 

ورقم قيد 44657    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة النقيدى - بملك / حاتم السعيد عبدالغنى 

ضحا

483 - محمد سعيد محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14979 ورقم قيد 44658    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة قرية عماره - بملك / صباح انور كمال الحوفى

484 - عزيزه شعبان بيومي بكر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14980 ورقم قيد 44659    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة خلف الجمعيه الزراعيه - 

بملك / شعبان بيومي بكر

485 - احمد فؤاد سعيد خضيرى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14985 ورقم قيد 44660    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة مارون - سيدى غازى - بملك / 

هاله فوزى محمود عبدا

486 - احمد هشام محمود ابراهيم النكلوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 14991 ورقم قيد 44662    محل رئيسى  عن حلوى مغلفه ومشروبات ساخنه, بجهة محافظة البحيرة برج 

الشروق ش الجمهوريه - بملك / مرتضى محمود عبداللطيف

487 - ناجى عبدالفتاح يوسف يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

14993 ورقم قيد 44663    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة النخله البحريه - بملك / 

ايهاب ناجى عبدالفتاح يوسف
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488 - احمد محمد النور محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

15000 ورقم قيد 44664    محل رئيسى  عن توريدات السمده العضويه وتوريدات زراعيه, بجهة محافظة 

البحيرة النوباريه - مدخل أ الدور الول علوى - ك 960 - بملك / مصطفى حسن سعد مصطفى

489 - صيدليه / الدكتوره ساره محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 15001 ورقم قيد 44665    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة قرية عمر شاهين - بملك / 

محمد محمود عبدالغنى الشقيرى

490 - خليل سليمان خليل عبدالغنى سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15007 ورقم قيد 44666    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة البحيرة ع علم - بملك / 

سليمان خليل عبدالغنى سالم

491 - سمير سالم فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 15008 

ورقم قيد 44667    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة البحيرة البستان - بملك / سالم فرج 

محمد النهر

492 - محمد محمد عبدالحميد نوار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15014 ورقم قيد 44668    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة شارع ابو النور المتفرع من شارع 

طور سينا عقار رقم 2 - بملك / اكرامى محمد عبدا حسين الردينى

493 - هيام فيصل عبداللطيف اسماعيل التحفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 15015 ورقم قيد 44669    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة 2 ش الحريه - مستناد - بملك / عطيات محمد 

محمود

494 - مصطفي خميس علي الخولي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15020 ورقم قيد 44670    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات وغيار زيت وظبط زوايا وترصيص, بجهة 

محافظة البحيرة شبرا - ش عبدالعظيم بدوي - بملك / مرفت محمد عبدالحليم

495 - محمد حسن محمد احمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15021 ورقم قيد 44671    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة سمخراط - بملك / حسن محمد 

احمد خضر

496 - مريم محفوظ نجيب اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15022 ورقم قيد 44672    محل رئيسى  عن مصوغات ومجوهرات ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة البحيرة ش عمر 

مكرم بجوار الدارة التعليميه - بملك / مجدي عثمان خميس محمد

497 - محمد علي ابواليزيد علي سليم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15023 ورقم قيد 44673    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 و المجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة سمخراط - بملك / علي ابواليزيد علي سليم

498 - وليد محمد سعيد حماده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 15024 

ورقم قيد 44674    محل رئيسى  عن مقاولت كهرباء, بجهة محافظة البحيرة جزاير عيسى - بملك / محمد 

لطفى محمد سعيد

499 - علء ابراهيم محمد ابراهيم غباشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 15026 ورقم قيد 44675    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة عزبة عثمان القبليه - بملك / عبدالكريم ابراهيم محمد ابراهيم
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500 - نوار لخدمات المحمول والكسسوارات ) مصطفي سعيد ابراهيم نوار ( تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 15028 ورقم قيد 44676    محل رئيسى  عن خدمات 

المحمول والكسسوارات, بجهة محافظة البحيرة شبرا - محل رقم 6 ش صلح سالم - بملك / محمد سعيد ابراهيم 

حسن نوار

501 - روحيه عطاا سعد الخوالقه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15030 ورقم قيد 44677    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة الغابة - بملك / 

عمر عبدا الصافي الطويل

502 - ايهاب مسعود انور يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15031 ورقم قيد 44678    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة زواية صقر - بملك / مسعود انور 

يونس مسلم

503 - هانم عطاا سعد الخوالقه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15033 ورقم قيد 44679    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة سيدي عيسي - 

بركة غطاس - بملك / عبدالحميد فرج عثمان يوسف

504 - محمود رضا محمد كمال مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 15034 ورقم قيد 44680    محل رئيسى  عن محل ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة ش المدارس - بجوار فرع WE بجوار البريد - بملك / محمود حسن عبدالسلم صالح

505 - عرفات حسين عبدالرحمن حشيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15040 ورقم قيد 44681    محل رئيسى  عن مكتب هندسي, بجهة محافظة البحيرة قريه ناصر - بملك / حسين 

عبدالرحمن حشيش

506 - افراج فتحى محمد عريان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15041 ورقم قيد 44682    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة الجرادات - بملك / اشرف الصافى الصافى محمد

507 - سحر فكرى عبده مسلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 15049 

ورقم قيد 44683    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه شعبيه, بجهة محافظة البحيرة شارع الفندى بجوار فندق 

التيسير - بملك / كوثر على ناجى شحاته

508 - اسامه السقطى محمد السقطى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15051 ورقم قيد 44684    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى لنتاج اللبان واللحوم, بجهة محافظة البحيرة ع 

الصايغ - حفص - بملك / اسامه السقطى محمد السقطى

509 - محمد شعبان محمد ابو تركيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

15061 ورقم قيد 44685    محل رئيسى  عن ورشه صيانه سيارات, بجهة محافظة البحيرة طريق دسوق 

دمنهور - بملك / شعبان محمد ابراهيم ابوتركيه

510 - طارق عادل على سبل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 15070 

ورقم قيد 44686    محل رئيسى  عن استيراد وبيع هواتف, بجهة محافظة البحيرة شارع عبدالسلم الشاذلى خلف 

كنتاكى - بملك / علء عادل على سبل

511 - ايمن فرج منصور ابوشناف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15086 ورقم قيد 44687    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة البستان - عزبه اسماعيل القبليه - 

بملك / حسام الدين فرج منصور

512 - محمد احمد عوض النجار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15087 ورقم قيد 44688    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة سيدي 

عقبه - بملك / عوض احمد عوض النجار
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513 - محمد عتمان عبدالمقصود عتمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15088 ورقم قيد 44689    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة عزبة عشرة - بجوار صيدلية 

الشحات - بملك / سعيد محمد عبدالمقصود عتمان

514 - محمود محمد محمود ابوزامل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15095 ورقم قيد 44690    محل رئيسى  عن مقهى شعبى, بجهة محافظة البحيرة نجع القطعان عكاشه حراره - 

بملك / حسام شعبان عبدالحميد السواحلى

515 - عسران محمد محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 15097 ورقم قيد 44691    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات ري حديث, بجهة محافظة البحيرة قرية احمد 

رامي - بملك / صلح عبدالحليم ضيف محمد

516 - احمد صبرى محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15103 ورقم قيد 44693    محل رئيسى  عن محطه تجاره وبيع المحاصيل الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

ناحيه ع البنك - سيدى غازى - بملك / ثناء فرج عبدالقادر سيد احمد الزيات

517 - ايمان محمد عبدالقادر مكرم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15109 ورقم قيد 44695    محل رئيسى  عن تجاره حبوب واعلف, بجهة محافظة البحيرة قراقص - بملك / 

محمد سعد ابراهيم الصاوى

518 - صبرى جمعه عبدالمجيد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15120 ورقم قيد 44696    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه ابو عساكر - بملك / 

رضيه عبدا حسين كريم

519 - ساميه دسوقى شحاته ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

15129 ورقم قيد 44697    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه ومنزليه, بجهة محافظة البحيرة جواد حسنى 

- بملك / ابراهيم عبدالعزيز محمد العمروسى

520 - محمد عطيه انور محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 15137 

ورقم قيد 44698    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة 26 شارع النهضه من شارع 

بورسعيد خلف السنترال القديم - بملك / ابراهيم اسماعيل صبرى ابراهيم
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فروع الفراد

1 - هشام صالح محمود الصعيدى  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   13769 ورقم قيد   30865  محل فرعى  

عن تجارة البلستيك والشكائر والخرده  بجهة محافظة البحيرة ناحية النجيله - بملك / ابراهيم محمود عبدالمولى

2 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   13843 ورقم قيد   24735  

محل فرعى  عن معرض تجارة سيارات  بجهة محافظة البحيرة شارع الناصر متفرع من شارع الجمهورية - بملك / 

حسن محمد السيد منصور

3 - كامليا احمد ابراهيم ابو هاني  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   13927 ورقم قيد   34634  محل فرعى  

عن حظيرة مواشي  بجهة محافظة البحيرة نفرة - منشية الخزان - بملك / محمود عبدالمنعم محمد سعد

4 - عبدالقوى عبدالهادى عبدالقوى على  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   13961 ورقم قيد   17186  محل 

فرعى  عن تصدير استيراد حاصلت زراعيه  بجهة محافظة البحيرة جناكليس بملك / زايد ضيف ا ابوبكر

5 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   14014 ورقم قيد   34609  محل 

فرعى  عن تجاره اعلف  بجهة محافظة البحيرة المنشيه البراهيميه - بملك / اشرف محمد محمد جادا

6 - ابراهيم ضيف ا سليمان ضيف ا  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   14044 ورقم قيد   36375  محل 

فرعى  عن تأجير معدات  بجهة محافظة البحيرة حوشه 24 الخامسه جناكليس - بملك / محمد ضيف ا سليمان 

الشرقاوي

7 - احمد عبدربه عبداللطيف بسيونى  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   14066 ورقم قيد   29545  محل 

فرعى  عن مزرعه مواشى  بجهة محافظة البحيرة قرية التفتيش الثاني - العشر الف - بملك / هشام محمد فتوح

8 - وليد الشحات قطب سويلم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   14109 ورقم قيد   35131  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عمومية  بجهة محافظة البحيرة حي السلم - بملك / باسم الشحات قطب سويلم

9 - علءالدين عبدالحميد على عبدالحميد الجالى  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   14126 ورقم قيد   

11506  محل فرعى  عن مصنع خلط و تعبئة و أتجار أسمده زراعيه و منظمات نمو سائله و بودر  بجهة محافظة 

البحيرة مصنع 2 المرحلة الثالثة منطقة البتروكيماويات - بملك / علء الدين عبدالحميد علي عبدالحميد الجالي

10 - حسام محمد لطيف محمد رجيعه  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   14183 ورقم قيد   31334  محل 

فرعى  عن بيوتي سنتر  بجهة محافظة البحيرة الدور الول - برج الفؤاد - بشارع الراهبات - بملك / محمد محمود 

محمد ابراهيم غازي

11 - مصطفى عاشور محمد عطيه  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   14266 ورقم قيد   26039  محل 

فرعى  عن مواد غذائيه  بجهة محافظة البحيرة بولين خلف معرض النجار -بملك / منصور السيد الصافى نعمان

12 - محمد عبدالخالق عبدالرحمن عبدالخالق  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   14314 ورقم قيد   22464  

محل فرعى  عن مخزن لتجارة العلف  بجهة محافظة البحيرة دسونس - بملك / امل محمد علي عمر

13 - علء حسين رملى محمد شاهين  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   14329 ورقم قيد   27950  محل 

فرعى  عن حلويات و بقالة  بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش عمر بن الخطاب امام المحافظة - بملك / حاتم محمد 

فاخر الجويلي

14 - عبدالرحمن عبدالرازق سعد عبدالمولى  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   14367 ورقم قيد   41788  

محل فرعى  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة البحيرة شارع المدرسه -البيضاء - بملك / شادى عبدالسميع 

عبدالسميع طلبه

15 - فيفى عطا عبدالمنعم قلقيله  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   14363 ورقم قيد   43789  محل فرعى  

عن اتيليه فساتين  بجهة محافظة البحيرة ش ابراهيم الدسوقي - بملك / عزه عبدالعزيز احمد مهدي

16 - محمود ابراهيم محمد عيد  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   14430 ورقم قيد   21838  محل فرعى  

عن عموم التصدير  بجهة محافظة البحيرة مكتب 124 الدور الثاني علوي اعلي البنك الهلي المصري عقار مول 

ديزرت روز النوبارية - بملك / عبدالغني عبدالجليل منصور تدي

17 - ممدوح صبرى محمد هندى  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   14483 ورقم قيد   21530  محل فرعى  

عن حظيرة مواشي تربية وتوريدات مواشي وتسمين وحلب  بجهة محافظة البحيرة التفتيش الول العشرة الف - 

بملك / ايمن كمال محمد جاد ا
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18 - صيدلية د / مريم طارق  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   14658 ورقم قيد   44522  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط صيدلية كائن بالعنوان قرية كفر مجاهد - مركز كوم 

حماده - بملك / طارق محمد احمد عمر باليداع رقم 0000 بتاريخ 2022/12/21 سجل تجاري غرفة دمنهور

19 - صيدلية د/ امين فؤاد ابوزيد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   14841 ورقم قيد   2169  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة البحيرة الشماسمه - بملك / امين فؤاد هوارى ابوزيد

20 - سامح احمد محمد احمد يوسف  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   14905 ورقم قيد   35293  محل 

فرعى  عن ادوات منزليه  بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بعنوان / ايتاى البارود معنيا - شوقى انور عبدالغفار - 

نشاطه / ادوات منزليه ونشاطه / مقاولت عامه وحكوميه وراس ماله )12000 ( اثنى عشر الف جنيها

21 - سامح احمد محمد احمد يوسف  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   14905 ورقم قيد   35293  محل 

فرعى  عن ادوات منزليه  بجهة محافظة السكندرية 2 ش الحسن و الحسين - رمل ثان - شقه - قسم

22 - مجدى منير شحاته سلمه  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   14944 ورقم قيد   6561  محل فرعى  

عن معرض سيارات  بجهة محافظة البحيرة محل 2 برج الفردوس شارع عبدالسلم الشاذلى

23 - محمد عبده ابراهيم سلم  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   14934 ورقم قيد   34257  محل فرعى  

عن ادوات منزليه  بجهة محافظة البحيرة دمسنا - بملك / شيماء عصام ابراهيم جمعه

24 - احمد علء الدين عبدالقوى محمد عوض ا  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   14983 ورقم قيد   

35980  محل فرعى  عن  مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة منشاة حماده بملك / علء الدين عبدالقوى محمد 

عوض ا
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قيود الشركات

1 - فهد سلمه محمود زكي وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

13764 ورقم قيد  44170    مركز عام  عن عموم تصدير وتوريد حاصلت زراعية واعلف جافة وخضراء 

ومبيدات الفات الزراعية والسمدة الورقية واستزراع واستصلح الراضي الصحراوية والبور وميكنه زراعية  

بجهة محافظة البحيرة شارع سعد زغلول - بملك / عزت محمود زكي السعدي

2 - هاني حلمي احمد محمد عبدالرحمن وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

برقم ايداع    13957 ورقم قيد  44239    مركز عام  عن تجاره الدوات المنزليه والمفروشات  بجهة 

محافظة البحيرة ش المام العظم متفرع من شارع المعهد الديني - بملك / الشركاء

3 - عبدالرحمن عادل احمد محمد الشامي وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    13972 ورقم قيد  44245    مركز عام  عن مكتب للعمال المساحيه 

والمقاولت  بجهة محافظة البحيرة حي الزهور - بملك / عادل احمد محمد الشامي

4 - احمد عبدالحليم محمد علي طلبه وشركاه شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    14198 ورقم قيد  44343    مركز عام  عن مقاولت عمومية اعمال متكاملة 

وتوريدات واستيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 

والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (  بجهة 

محافظة البحيرة الدور الخامس علوي شارع منشية خيري شبرا في عمارة الصعيدي - بملك / فرحات احمد سيد 

احمد عطيه

5 - شركه مروان عادل رضوان عتمان وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    14357 ورقم قيد  44413    مركز عام  عن عموم التصدير وتوريد الحاصلت 

الزراعيه والخضروات والفاكهه والعلف  بجهة محافظة البحيرة شقه رقم 19 عقار رقم 116 أ الحي الول - 

مدينه النوبارية الجديده - بملك / ابوالسعود ظريف عبدا

6 - شركه محمد ابراهيم مخيمر وشريكته مي شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    14747 ورقم قيد  44557    مركز عام  عن مخبز بلدي نصف آلي  بجهة محافظة البحيرة ش 

رمسيس - بملك / السيد محمد مخيمر

7 - رويل شرم الكس ) محمود خالد عباس منصور وشركاه ( شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    14884 ورقم قيد  44625    مركز عام  عن تسويق مقاولت  بجهة محافظة 

البحيرة عزبة عبدالرسول - الرزفة - بملك /السيد عوض احمد الصعيدى

8 - ورثة محمد عطال جغلن ) عنهم منى عبدالحميد وشركاها شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    14895 ورقم قيد  44630    مركز عام  عن مخبز نصف الى بلدى لنتاج 

الخبز البلدى المدعم  بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى - بملك / منى عبدالحميد محمود بدوى

9 - وليد عبدالمعبود وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

14908 ورقم قيد  44631    مركز عام  عن مقاولت النقل والتوريدات العموميه ) فيما عدا العماله والنترنت 

وفى حدود المسموح به  بجهة محافظة البحيرة ش محمد فريد - بملك / عبدالمعبود عبدا السيد حجازى

10 - شركه سامى محمد عرفه مصطفي عسل وشريكه محمد زكي مكين الزوبي شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    14913 ورقم قيد  44632    مركز عام  عن 

مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح 

به قانونا (  بجهة محافظة البحيرة كوم امبو - امام مزلقان القطر - بملك / محمد عرفه مصطفي عسل

11 - وليد محمد وشركاه احمد صدقي وعلي عسران شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    14948 ورقم قيد  44644    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العموميه  

بجهة محافظة البحيرة شركه غرب النوبارية الزراعية - بملك / احمد صدقي محمد عمر

12 - اسلم صلح عبدالل عبدالغني بكر وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    14986 ورقم قيد  44661    مركز عام  عن جميع انواع المقاولت العامه 

والتوريدات ايا كان نوعها )فما عدا توريد العماله والحاسب اللى والنترنت في حدود المسموح بها (  بجهة 

محافظة البحيرة عماره 36 ش ارض جاد نظير - بملك / امل السيد محمد عبداللطيف
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13 - مأمون حمدي محمود العصر وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

برقم ايداع    15099 ورقم قيد  44692    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة البحيرة قريه 

حمدي العصر - بملك / مأمون حمدي محمود العصر

14 - السيد محمد فرج مشاحيت وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    15106 ورقم قيد  44694    مركز عام  عن تجارة سيارات  بجهة محافظة البحيرة زاوية مسلم - 

بملك / محمود حامد مسعود

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - اسلم عبد المجيد صالح عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13065 قيد فى 22-12-2016 برقم ايداع  

4344 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - احمد عدلي عبد السلم الصولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31316 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  

3577 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

3 - فوزيه محمد فايز تغيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   32859 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  6380 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

4 - عبده عبدالقادر السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   34830 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  9580 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

5 - عبد الهادى شحاته متولى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   39285 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

3199 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة لنعدام النشاط التجاري

6 - حسام يسرى كامل قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   41138 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  6476 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

7 - بشره شحاته عبد المعطى عبد العال زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1603 قيد فى 24-02-2009 برقم 

ايداع  234 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - وائل عبد العزيز عبد السميع برانيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12905 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع  

4104 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

9 - هشام عبدالحميد حامد عبدالحميد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم   13461 قيد فى 07-02-2017 برقم 

ايداع  517 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

10 - محمود عطية راشد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19025 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع  5027 

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

11 - امين قاسم محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   22880 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  4842 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

12 - احمد نادر زكى بسيونى البسومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24160 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  

7102 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

13 - محمد عبدالمنعم كامل سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31735 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع  4354 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

14 - فواز السيد احمد فواز  تاجر فرد سبق قيده برقم   32944 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  6511 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري للرئيسي بنشاط مكتبه 

والرئيسي الخر بنشاط خدمات محمول ونشاط ادوات منزليه

15 - فواز السيد احمد فواز  تاجر فرد سبق قيده برقم   32944 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  6512 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

16 - فواز السيد احمد فواز  تاجر فرد سبق قيده برقم   32944 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  6513 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

17 - محمود ابراهيم رمضان فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   36570 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

12286 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

18 - امانى اسماعيل عبدالمجيد عبدالعزيز البرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39123 قيد فى 2022-03-02 

برقم ايداع  2935 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

19 - احمد صبرى السيد محمود مشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43093 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع  

11254 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

20 - محمد زغلول محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3140 قيد فى 23-05-2010 برقم ايداع  706 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

21 - أحمد مسعود غضابى حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11443 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع  1603 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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22 - احمد السيد ابراهيم عبدالفتاح بيوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   18892 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع  

4763 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

23 - عوض شحاته حميده عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   23498 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  5847 

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

24 - عوض شحاته حميده عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   23498 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  6153 

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

25 - احمد محمد محمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم   32909 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  6455 

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

26 - محمد عمر ابراهيم خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   34396 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  8871 

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

27 - وفاء ابراهيم محمود ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   35564 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

10765 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

28 - خالد عبدالحليم عبدالرحمن عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36850 قيد فى 15-12-2021 برقم 

ايداع  12729 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

29 - فوزى خليل عبدالسلم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38808 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  

2349 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

30 - ابوزيد سليمان عطيه عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   38950 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

2616 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

31 - سيد عيد محمد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4437 قيد فى 24-05-2011 برقم ايداع  682 وفى تاريخ  

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

32 - عبدالوهاب يسرى عبدالوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   23851 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  

6542 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

33 - احمد السيد عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   30391 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع  1907 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره انعدام النشاط

34 - السعيد محمد مصطفى يوسف البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   38384 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

1662 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى نهائيا

35 - محمد اشرف محمد سالم عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   38399 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

1678 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

36 - سامح عبدالحميد محمود عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   42261 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع  

9202 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا وانعدام النشاط التجاري

37 - مصطفى محمود احمد صرط  تاجر فرد سبق قيده برقم   42580 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  

9972 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

38 - جورج رفعت فانوس إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15449 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع  

4309 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

39 - حمدان رمزى بدر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16693 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع  852 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره انعدام التجاره النشاط

40 - الء عطيه احمد ابراهيم سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27968 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

6225 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

41 - سعد ضيف سعد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28825 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع  7738 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

42 - ادريس عبدالحميد مسعود نبيوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29469 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  

248 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

43 - محمد رأفت محمود محمود الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم   29924 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع  

1056 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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44 - ناجح خضر عوض صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   35921 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

11305 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

45 - تيسير خميس حمودة ابو الدهب  تاجر فرد سبق قيده برقم   36740 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

12543 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

46 - منى سعيد محمد حجاج يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   14995 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع  

3386 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

47 - محمود بدر احمد عبدالواحد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21466 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع  

2332 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

48 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص  تاجر فرد سبق قيده برقم   24735 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع  13843 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع بنشاط مكتب مستلزمات 

النتاج الزراعي واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط معرض تجارة سيارات

49 - شريف صابر محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   32257 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  5297 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

50 - محمود محمد محمود ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33419 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

7300 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

51 - سميره علي محمود احمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   34194 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

8517 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

52 - هبه محمد خليفه عبدالجليل عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   34370 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  

8815 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

53 - عبدالحميد عبدالحميد يوسف غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37957 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  

891 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

54 - احمد عبدالجواد مفتاح سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   41511 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  

7349 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

55 - تامر جلل شعبان منصور كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   10294 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع  

588 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط للفرع وترك التجارة نهائيا

56 - تامر جلل شعبان منصور كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   10294 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع  

3094 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط للرئيسي والفرع وترك التجارة نهائيا

57 - ايمن خميس عطيه احمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   23544 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع  

5932 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

58 - ايمان فرج فرج عشيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   31785 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  4444 

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

59 - زينب كمال يسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   33580 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  7564 وفى 

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

60 - محمود حمدى شحات عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35818 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

11138 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

61 - حتيته عوض جاد ا الفلطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42540 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع  

9875 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

62 - ايات ابراهيم على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26498 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  3539 

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

63 - محمد سعيد حامد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26585 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع  

3676 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

64 - حمدى اسماعيل عباس اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   27776 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  

5885 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

65 - جيهان محمد جوده فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   29148 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  8320 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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66 - عبد الستار حامد عبدا ابو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   30660 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  

2408 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

67 - نادر كرم عبدالعاطى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32116 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  9025 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

68 - سعد الشحات سعد العريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   36107 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

11564 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

69 - محمود صابر عبدالغنى عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   37105 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

13130 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

70 - سعد السنهورى عبدالحميد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40281 قيد فى 17-04-2022 برقم 

ايداع  5489 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

71 - دميانه سعيد عوض رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   40421 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  

5759 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائياا

72 - مسعد سعد عبده عشم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   5072 قيد فى 02-11-2015 برقم ايداع  2847 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر واقتصار النشاط علي الرئيسي 

فقط

73 - وليد سعد عبدالنبى جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7801 قيد فى 28-08-2014 برقم ايداع  1426 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

74 - قسامى معوض عبدالحميد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   10679 قيد فى 31-01-2016 برقم ايداع  

321 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام انشاط

75 - خالد علء حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14694 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع  2778 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

76 - محمد عبد الوهاب كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14744 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع  

2868 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

77 - محمد فرج عبدالجواد عبدالمالك  تاجر فرد سبق قيده برقم   16960 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع  

1318 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

78 - اسماء نصر على محمد دغار  تاجر فرد سبق قيده برقم   17446 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع  

2184 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

79 - نورهان السيد عبدا على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28948 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  

7961 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

80 - عبد الستار احمد محمد احمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   28949 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  

7962 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

81 - احمد علي يونس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33178 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  6900 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

82 - محمود على جاد ا خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   37779 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  519 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

83 - رمضان للطارات وجنوط سيارات  . رمضان نبيه محمد عيسي .  تاجر فرد سبق قيده برقم   41223 قيد 

فى 25-05-2022 برقم ايداع  6661 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره 

وانعدام النشاط

84 - ابراهيم عزيزى احمد عبدالمجيد صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم   3763 قيد فى 21-11-2010 برقم 

ايداع  1480 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

85 - القبانى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   6614 قيد فى 23-09-2013 برقم ايداع  1158 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وفاه التاجر

86 - لمياء عبدالحليم حافظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10437 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع  

3353 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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87 - فايز بندارى بندارى عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   20629 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  807 

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

88 - رجب بندارى بندارى عرفه الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21340 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع  

2078 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

89 - ماجدة يسرى محمد عوض عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25802 قيد فى 13-04-2020 برقم ايداع  

2112 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

90 - حامد عبدالرحيم محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29979 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع  

1155 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

91 - هشام احمد عبدالرؤف شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   30418 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع  

1948 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

92 - احمد صبحى احمد عبدالعزيز الزينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30686 قيد فى 18-03-2021 برقم 

ايداع  2458 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

93 - سعيد محمد محمد حسين ابو حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   31222 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  

3378 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

94 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   34609 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع  

14014 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي 

فقط

95 - صباح ثابت محمود فخرى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   35134 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

10058 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

96 - ماهر محمود عثمان خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   35349 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  

10391 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

97 - محمد عبدالغنى حسن الشقرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   35523 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

10693 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

98 - صلح فايز انور عسكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   36147 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  11630 

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

99 - اسامه كمال محمود صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   36494 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

12159 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

100 - ماريو يوسف بنيامين شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   36653 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

12399 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

101 - ابراهيم احمد محمد احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   37427 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

13646 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

102 - احمد سامح عرفه محمد عبدالجواد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   38823 قيد فى 2022-02-22 

برقم ايداع  2373 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

103 - اسلم اشرف فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40220 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

5387 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

104 - احمد عوض عبدالنبى محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   42373 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع  

9506 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

105 - نجية عبد الصادق عبد الونيس عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   10641 قيد فى 2016-01-24 

برقم ايداع  252 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

106 - أحمد عبدالهادى عبده أبو حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13547 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع  

659 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

107 - مجدى جمعه السيد محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   19202 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع  

5362 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

108 - محمد فتحى محمد السيد ابو الزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   20970 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع  

1415 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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109 - عمرو انور ابراهيم سيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   24368 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع  

7480 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

110 - باسم فرحات عبدالستار سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25270 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

1166 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

111 - محمد احمد محمد الطنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28395 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع  6975 

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

112 - مصطفى امام السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31061 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  3110 

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

113 - كريم محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31651 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع  4198 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

114 - انور السيد على عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33500 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  7434 

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

115 - اسماعيل عبدالباسط اسماعيل الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34533 قيد فى 06-10-2021 برقم 

ايداع  9092 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

116 - محمد جلل احمد محمود درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   37737 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  

445 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم لتوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

117 - عوض صالح ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   42931 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع  10904 

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

118 - السيد ابراهيم نصر شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   43000 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع  

11059 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

119 - محمد عبد الرحمن احمد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   579 قيد فى 04-06-2008 برقم ايداع  

617 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

120 - فايد عبدالمنصف حسن فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3157 قيد فى 25-05-2010 برقم ايداع  726 

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

121 - احمد حسن عبد الحميد ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14501 قيد فى 15-06-2017 برقم 

ايداع  2417 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

122 - محمد أحمد مبروك عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   14747 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع  2877 

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

123 - احمد محمد احمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17912 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع  3046 

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

124 - احمد خميس نويجى زايد نويجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22492 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع  

4170 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

125 - طايل مرضي عبدالباقي طايل  تاجر فرد سبق قيده برقم   23700 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع  

6244 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

126 - احمد خميس محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26915 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  4282 

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

127 - علي احمد عبد المجيد اسماعيل شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   31508 قيد فى 09-05-2021 برقم 

ايداع  3927 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

128 - خيرا ابو سيف منصور سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33098 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  

6759 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

129 - يوسف جبريل عبدالستار مجلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33739 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

7802 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

130 - مصطفي محمد احمد محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   34430 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  

8924 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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131 - فتحيه عبدالمحسن عبدالرؤف شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35906 قيد فى 22-11-2021 برقم 

ايداع  11281 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

132 - محمد الشحات حامد ابوالخير )ابوالخير لتجارة المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   37690 قيد فى 

09-01-2022 برقم ايداع  354 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام 

النشاط

133 - نورهان اشرف احمد مختار الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37853 قيد فى 16-01-2022 برقم 

ايداع  660 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

134 - ايهاب صابر محمد زيتون  تاجر فرد سبق قيده برقم   38446 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  

1759 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

135 - احمد علي اسماعيل بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   43160 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  

11387 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

136 - محمد عبدالمقصود عوض عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43163 قيد فى 04-10-2022 برقم 

ايداع  11390 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

137 - سامى يسرى محمود غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم   43980 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع  

13379 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

138 - مصطفى عمر السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6546 قيد فى 01-09-2013 برقم ايداع  1038 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

139 - عبدالمقصود ممدوح عبدالمقصود ابووافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8034 قيد فى 24-01-2016 برقم 

ايداع  256 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائى

140 - عبدالمقصود ممدوح عبدالمقصود ابووافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8034 قيد فى 26-10-2014 برقم 

ايداع  1815 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائى

141 - سعاد محمد احمد الشنديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11951 قيد فى 31-07-2016 برقم ايداع  

2478 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

142 - حمدى السيد حامد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   12988 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع  

4227 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

143 - عبدالجليل مسعود نبيوه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   20264 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع  

148 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

144 - محمد عقل محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20323 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع  254 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

145 - محمد نايف شريع محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23901 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  

6647 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

146 - سليمان عبدالحميد صبحى عبدالحميد احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   26232 قيد فى 

16-06-2020 برقم ايداع  3050 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام 

النشاط

147 - هناء فرج محمود امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   29672 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  610 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

148 - هيثم ابراهيم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29962 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  1117 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

149 - رجب محمد عيد شومان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30961 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع  2921 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

150 - صفوت شهدي بخيت عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   32749 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  

6209 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

151 - آيه مبارك عبدالقادر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   36325 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

11926 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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152 - هدي عبدالونيس صالح عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   36657 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

12409 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

153 - محمد محمود عبدالحميد اسماعيل العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5142 قيد فى 19-04-2012 برقم 

ايداع  432 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط مكتب 

تصنيع مستحضرات تجميل لدى الغير واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

154 - حماده السعيد عبد القادر ابو القاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12907 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع  

4106 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

155 - طه محمود عبدالهادي عبداللطيف عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16151 قيد فى 2021-03-11 

برقم ايداع  2147 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

156 - محمد عبدالفتاح عبدالسلم شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   16548 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع  

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

157 - عماد عبد الحميد احمد عبد اللطيف نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   17743 قيد فى 2018-05-06 

برقم ايداع  2735 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

158 - رضا عسران عبدالرحمن اسماعيل عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   18374 قيد فى 2018-07-16 

برقم ايداع  3857 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

159 - على انور على اللقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20366 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع  347 وفى 

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

160 - فريد شوقى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   21471 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع  2343 

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

161 - سناء احمد على احمد الحنيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   26816 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع  

4065 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

162 - عمر خالد محمد رفعت عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27161 قيد فى 26-08-2020 برقم 

ايداع  4825 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط محل 

ادوات كهربائية الكائن بالعنوان أرض أدمون - بملك / قدريه زكريا حسن واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

163 - مروه جمعه شبل سالم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32312 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  

5391 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

164 - محمد طلل عبدالحميد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   33156 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  

6862 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

165 - عبدالحميد عبد المقصود عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36595 قيد فى 2021-12-08 

برقم ايداع  12316 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

166 - سلطانه غيث جويده عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39345 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  

3327 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

167 - )عمار للمقاولت العامه( محمد موبيل على عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   39769 قيد فى 

23-03-2022 برقم ايداع  4115 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

168 - محمد رزق محمد طلبه رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   40015 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع  

4576 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

169 - احمد اشرف سالم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41229 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع  

6668 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

170 - صالح جوده محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   41500 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  7323 

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

171 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم   43574 قيد فى 31-10-2022 برقم 

ايداع  12438 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

172 - مرسا موسى بستان عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   12053 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع  

2632 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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173 - سعديه محمد السيد محمد الجماس  تاجر فرد سبق قيده برقم   22025 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع  

3287 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

174 - طارق رمضان محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23309 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع  

5543 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

175 - احمد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23839 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع  6512 

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

176 - صبحى جمعه حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24250 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  7267 

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

177 - محمد شحات على ابوسيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   25011 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع  711 

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

178 - وليد حسين عبد المقصود حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28490 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع  

7138 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر وترك التجارة نهائيا

179 - وليد حسين عبدالمقصود حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28490 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع  

7137 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر وترك التجارة نهائيا

180 - ابو تريعة لبيع الدراجات النارية ) موتوسيكلت ( ) علء عبد المنعم حامد عبد السلم ابو تريعة (  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   28920 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  7918 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - 

شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

181 - ايناس فؤاد عبدالواحد محمد صومع  تاجر فرد سبق قيده برقم   29083 قيد فى 17-12-2020 برقم 

ايداع  8202 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط

182 - ابراهيم محمد ابراهيم هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   31301 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع  

3551 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

183 - عصام السيد عبدالعزيز لظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   36297 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

11874 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

184 - نهاد عطيه عباس عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   37122 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

1119 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

185 - نهاد عطيه عباس عبدالهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   37122 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

13157 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

186 - امل محمد حجازى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   37760 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  490 

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

187 - يوسف خير ا سحيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   39241 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

3124 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

188 - يحي احمد ابراهيم زكى يحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   39582 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  

3782 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

189 - عبدالقادر عبدالسميع عيسى ابو شناف  تاجر فرد سبق قيده برقم   42952 قيد فى 25-09-2022 برقم 

ايداع  10947 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

190 - هناء عبدالغني احمد زيتون  تاجر فرد سبق قيده برقم   43989 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع  

13406 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

191 - سامح سيد أحمد عبدالعال محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9284 قيد فى 2015-05-28 

برقم ايداع  1458 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

192 - صقر عبدالحفيظ عبدا أبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9426 قيد فى 15-06-2015 برقم ايداع  

1668 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

193 - رضا زكى محمد دبيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   10382 قيد فى 13-12-2015 برقم ايداع  3255 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

194 - هانى منير فهمى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   14809 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع  2994 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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195 - شرين ابراهيم محمد على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17158 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  

11370 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي 

فقط

196 - خالد عبد العزيز منصور عوض رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   19596 قيد فى 11-11-2018 برقم 

ايداع  6107 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

197 - محمد على احمد خليل السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20744 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع  

1003 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

198 - احسان حلمى عطيه عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23886 قيد فى 07-11-2019 برقم ايداع  

6605 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

199 - سحر عبدون ابوالمجد احمد عبدون  تاجر فرد سبق قيده برقم   24591 قيد فى 29-12-2019 برقم 

ايداع  7853 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

200 - رامى ادريس فرج مريحله  تاجر فرد سبق قيده برقم   24598 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع  

7870 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

201 - محمود عطيه سلمه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27293 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  

5033 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

202 - عوض مصطفى محمد عوض الطحاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30221 قيد فى 22-02-2021 برقم 

ايداع  1585 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

203 - عنتر للمقاولت العموميه ) عنتر جمال عبدالحكيم حسانين (  تاجر فرد سبق قيده برقم   36531 قيد فى 

07-12-2021 برقم ايداع  12224 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

204 - رانيا عبداللطيف محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   37311 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

13444 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

205 - عمار ياسر محمد عبدالجليل ماضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   38003 قيد فى 23-01-2022 برقم 

ايداع  978 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

206 - محمد صبرى امين عبدا النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   40270 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  

5472 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

207 - صبحى رجب محمد بكير  تاجر فرد سبق قيده برقم   41089 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  6382 

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

208 - أميره صلح على الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10131 قيد فى 26-10-2015 برقم ايداع  2803 

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

209 - ابراهيم محمد محمد ابراهيم حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   13641 قيد فى 27-02-2017 برقم 

ايداع  829 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

210 - ياسمين السيد موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15666 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع  

4753 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

211 - صبحي محمد عبد الغني هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   22067 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع  

3373 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

212 - بوسى محمد احمد النشار  تاجر فرد سبق قيده برقم   27755 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  5847 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

213 - عبدالرحمن محمود عيد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27815 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  

5955 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر واقتصار النشاط علي 

الرئيسي فقط

214 - زكيه مصطفى محمود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28078 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع  

6407 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

215 - سالم عبدالجيد سالم عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29323 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع  

8639 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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216 - رضا رمضان احمد على نوير  تاجر فرد سبق قيده برقم   33258 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  

7052 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

217 - على على عبدالرحيم نحيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   33456 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع  

7356 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

218 - رضا صبرى محمد زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   34356 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع  8798 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

219 - وليد اشرف احمد محمد الجاهل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34940 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

2641 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط واقتصار النشاط على 

الرئيسى

220 - كرم صالح عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37584 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

194 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

221 - اشرف محمد على العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37714 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  397 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

222 - هناء جمعه احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   38329 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع  1561 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

223 - كرمي عياد سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   39839 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  4249 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

224 - نورهان جمال اسماعيل عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   41105 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  

6417 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

225 - محمد سعد عطا ا جفلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   5486 قيد فى 15-07-2012 برقم ايداع  756 

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

226 - عبد ا صبري عبد ا السماك  تاجر فرد سبق قيده برقم   8553 قيد فى 08-02-2015 برقم ايداع  

285 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

227 - حسن رمضان مصطفى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17027 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع  

1464 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

228 - ابوحسين لتوريد المحاصيل الزراعية ) احمد محمد عبدالحميد ابوحسين (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

19077 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع  5112 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك 

التجاره

229 - احمد سامى فؤاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26945 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع  4355 

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

230 - احمد رأفت كمال على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   28315 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  

6845 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

231 - حلمى مكرم عبدالجواد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30314 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  

4494 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

232 - حلمى مكرم عبدالجواد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30314 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع  

1764 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

233 - منى عبدالفتاح احمد الفيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30358 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  

1833 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

234 - اسراء حسين سالم على عشري  تاجر فرد سبق قيده برقم   30542 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع  

2167 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

235 - محمد كارم عون محمد حميده حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34827 قيد فى 19-10-2021 برقم 

ايداع  9572 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

236 - رحاب صبري محمد محمد الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36853 قيد فى 15-12-2021 برقم 

ايداع  12733 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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237 - مسعد محمد فرج سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37715 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  400 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

238 - وليد محمد محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2338 قيد فى 14-10-2009 برقم ايداع  1117 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

239 - محمد لطفى محمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6282 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع  580 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

240 - الحصرى للسجاد ) ياسمين حسين احمد رمضان الحصرى (  تاجر فرد سبق قيده برقم   8518 قيد فى 

04-02-2018 برقم ايداع  726 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

241 - الحصرى للسجاد ) ياسمين حسين احمد رمضان الحصرى (  تاجر فرد سبق قيده برقم   8518 قيد فى 

01-02-2015 برقم ايداع  228 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

242 - هيام عنتر محمد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11158 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع  1133 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

243 - هشام عزت عبدالعزيز خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم   18163 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع  

3472 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

244 - ايمن منصور عبدالوكيل عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   20608 قيد فى 05-02-2019 برقم 

ايداع  777 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

245 - مصطفى عبدالعاطى عبدالرحمن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22891 قيد فى 26-08-2019 برقم 

ايداع  4859 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

246 - صباح سعد ابراهيم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22903 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع  

4877 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

247 - ابراهيم عبدالكريم عبدالفتاح محمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29980 قيد فى 2021-02-08 

برقم ايداع  1159 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

248 - فتحية عبدالكريم عبدالفتاح محمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29990 قيد فى 08-02-2021 برقم 

ايداع  1179 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

249 - احترام رشاد عبدالقوي بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   31197 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  

3345 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

250 - علء محمد احمد ابرهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   34196 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  8519 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

251 - تيسير عبدالسلم محمد عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35110 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

10017 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

252 - حافظ حامد حافظ طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   35350 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  10393 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

253 - طارق محمد كريم محمد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36247 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

11790 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

254 - هيثم فتحي فايد سلومه  تاجر فرد سبق قيده برقم   36596 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  12317 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

255 - مصطفي عبدالجليل عبدالمجيد حسن منجود  تاجر فرد سبق قيده برقم   37459 قيد فى 2022-01-02 

برقم ايداع  5 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

256 - حماده محمود حسن فرج العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37572 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

180 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

257 - حسن عبدالستار عبدا حسن بكرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   38374 قيد فى 08-02-2022 برقم 

ايداع  1652 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

258 - رجب انور عبدالحميد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39704 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  

4001 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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259 - عبدالنبي السيد محمود محمد اللقاني  تاجر فرد سبق قيده برقم   41074 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع  6336 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

260 - عبدا عزيز وديع يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   41858 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  

8194 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

261 - مينا فكري عزيز صهيون ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41949 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع  

8419 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

262 - احمد صلح شحاته محمد القزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم   42413 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  

9590 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

263 - احمد مصطفى حميده عرفات عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42584 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  

9978 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

264 - يوسف سمير محمد مرسي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   42778 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  

10499 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

265 - عبدالقادر سعد عشري خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43098 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع  

11267 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

266 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4584 قيد فى 27-12-2015 برقم 

ايداع  3376 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك االتجاره وانعدام النشاط

267 - جابر انيس مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9018 قيد فى 19-04-2015 برقم ايداع  

1043 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

268 - بسمه سعيد صالح عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12263 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع  

2973 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

269 - نجوى ابراهيم عبدالنبى عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   24102 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع  

7018 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى نهائيا

270 - خضر فهمى محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   27431 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  5290 

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

271 - محمد احمد محمد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30096 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع  

1363 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

272 - اسراء محمد عبدا البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33471 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  

7386 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

273 - اشرف عبدالغفور اسماعيل تركي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33479 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  

7398 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

274 - رمضان عطيه عبدالفتاح ابو حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   34009 قيد فى 19-09-2021 برقم 

ايداع  8221 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

275 - امير رمضان شعبان عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   34931 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

9738 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

276 - احمد محمد محمود سعد الدرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   35218 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

10182 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

277 - احسان عيد احمد فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   35561 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

10758 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

278 - عزيزه عطيه على الصامولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35562 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

10759 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

279 - هانى محمد مرسى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   36220 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

11752 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

280 - طارق محمد رجب محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36331 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

11942 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره  وانعدام النشاط
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281 - احمد سعد عبدالستار ابومصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36333 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

11944 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

282 - نجلء عبدالعليم رمضان عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36336 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

11949 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

283 - احمد عبدا احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   37780 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  521 

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

284 - مصطفي عمر حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38086 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

1112 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

285 - عبدالفتاح علي عبدالفتاح الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   38121 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  

1171 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

286 - متولي عفيفي المتولي المتولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   38194 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  

1295 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

287 - احمد صابر بسيوني متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   38483 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

1816 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

288 - عبدالقوى ابراهيم عبدالقوى محمد ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   38486 قيد فى 2022-02-10 

برقم ايداع  1824 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

289 - فاتن ابراهيم سعيد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   39655 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  3919 

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

290 - رامى موسى على عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40204 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

5360 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

291 - رأفت رضا علي محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   42033 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع  

8651 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

292 - عوض مصرى عوض عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43059 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع  

11193 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

293 - احلم عبدالهادى عبدالسلم ابراهيم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   43210 قيد فى 2022-10-09 

برقم ايداع  11485 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

294 - اكرام زكى احمد القداحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43727 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع  

12827 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

295 - احمد عبد الفتاح على شعيره  تاجر فرد سبق قيده برقم   8786 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع  679 

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

296 - نبيل سعد عباس مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   10329 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع  3163 

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

297 - رمزى عبده عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20114 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع  

7078 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

298 - محمد عبدالعزيز عبدالنبى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   21856 قيد فى 14-05-2019 برقم ايداع  

2985 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

299 - نورهان السيد محمد الحصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22584 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع  

4319 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

300 - السعدى للستيراد والتصدير )محمد على محمد السعدى حسين(  تاجر فرد سبق قيده برقم   24321 قيد 

فى 10-12-2019 برقم ايداع  7379 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

301 - محمد على محمد السعدى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24321 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  

4074 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

302 - صابر محمد احمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   24777 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع  

282 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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303 - عبدالرحمن فرج ابراهيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25092 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع  

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

304 - مصطفي محمود عبدالنبي علي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   26339 قيد فى 24-06-2020 برقم 

ايداع  3259 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

305 - عبير جميل السيد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   26600 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع  3711 

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

306 - على مصطفى على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27753 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  5843 

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

307 - محمد محمود صلح الدين عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   28455 قيد فى 11-11-2020 برقم 

ايداع  7088 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

308 - سليم عبدالرحيم سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30376 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  

1873 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

309 - نورهان سعد عبدالمقصود البولينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30971 قيد فى 01-04-2021 برقم 

ايداع  2935 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

310 - مصطفي محمود حسن رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   32386 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  

5527 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ونعدام النشاط

311 - ابتسام محمد فتحى زكريا حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   32843 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

6359 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

312 - محمد جميل السيد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   32925 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  6481 

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

313 - محمد على محمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   37328 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

13476 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

314 - سمر قناوي عبدالحفيظ ابو اليزيد العجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   38509 قيد فى 2022-02-10 

برقم ايداع  1855 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

315 - علم على ابراهيم ابو حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38730 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

2215 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

316 - رامى جمال عبدالرازق حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   39036 قيد فى 28-02-2022 برقم 

ايداع  2771 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

317 - العشري للمقاولت والتشطيبات الحديثه ) سامي مصطفي محمود العشري (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

39560 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  3746 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك 

التجاره

318 - صفاء علي عيسي الجمسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   40293 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  

5509 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

319 - سعد رجب سعد محمود حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   41782 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

8015 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

320 - محمد ناصر بدير الرومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   42916 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع  

10875 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

321 - على محمد عبدالمقصود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   44184 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع  

13811 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

Page 61 of 98 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

رأس المال

1 - ايناس عبد الفتاح يوسف مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم   6893 قيد فى 19-12-2013 برقم ايداع   

1626 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

2 - ضياء الدين عبد العاطى احمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   7313 قيد فى 14-04-2014 برقم ايداع   

624 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

3 - سعيد عبدا محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   11472 قيد فى 10-05-2016 برقم ايداع   1651 

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

4 - محمد احمد سعد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   16557 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع   618 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - ادريس محمد عبداللطيف السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   43102 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع   

11280 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - الخليجية للعطور والروائح ومستحضرات التجميل )سامح محمد فوزى عبد الرازق( تاجر فرد سبق قيده برقم   

8038 قيد فى 27-10-2014 برقم ايداع   1823 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

7 - محمد نايف سلطان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   8763 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع   646 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

8 - مصطفى عبدالسلم محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   22074 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع   

3383 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - سماح رياض نصر نصر حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   26860 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   

4163 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

10 - علء حلمى عوض اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   30276 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع   

1688 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - ابتسام محمود السيد البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   5972 قيد فى 22-01-2013 برقم ايداع   111 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - زياد فوزى اسماعيل عيسى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   26028 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع   

2639 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - فادى ابراهيم عدوى عبده بكر ) معرض العدوى لبيع وشراء الدرجات الناريه ( تاجر فرد سبق قيده برقم   

27364 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع   5171 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

14 - صباح سعيد شاهين السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم   28624 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع   

7384 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - عماد جرجس صبحى لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   40339 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع   5607 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - عبود مكايد مفتاح الكنان تاجر فرد سبق قيده برقم   44122 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع   13665 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - صيدليه الدكتور  خالد الغنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   14848 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع   

3063 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - عبدالقوى عبدالهادى عبدالقوى على تاجر فرد سبق قيده برقم   17186 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع   

1737 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

19 - محمد عبد الفتاح عبد العاطي محمد الحلواني تاجر فرد سبق قيده برقم   31893 قيد فى 2021-06-07 

برقم ايداع   4644 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - يسرى محمود محمد ايوب ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم   2858 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع   

5329 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000
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21 - عمرو رجب عبدالغفار النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   26675 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع   

3839 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

22 - محمد حامد ابراهيم محمد محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   29164 قيد فى 23-12-2020 برقم 

ايداع   8343 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

23 - عبدا احمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   10499 قيد فى 07-09-2017 برقم ايداع   3555 

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

24 - )الشاذلى لحلول الكهرباء والطاقه( عمرو اشرف محمد عبدالوهاب الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم   

16609 قيد فى 01-02-2018 برقم ايداع   697 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  500,000.000

25 - ابراهيم عبدالحفيظ ابراهيم ابوالعنين رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   27929 قيد فى 2020-10-07 

برقم ايداع   6141 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - اسمهان محمد عبدالقادر شتا تاجر فرد سبق قيده برقم   44039 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع   

13499 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

27 - علي ابراهيم عبدالفتاح عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم   44136 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع   

13711 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

28 - مبروك محمد حسن خنيفر تاجر فرد سبق قيده برقم   29885 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع   982 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - عماد محمد عوض السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   42222 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   9097 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - ممدوح موسى متى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   44038 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع   

13497 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - سعيد علي عبدالواحد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   34018 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع   8234 

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

32 - عبدالعاطى محمود عبدالعاطى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   2538 قيد فى 20-12-2009 برقم ايداع   

1363 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - مصطفى محمود محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   5839 قيد فى 10-12-2012 برقم ايداع   

1278 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - سوميه محمد محمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم   18115 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع   3400 

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

35 - كفراوي عبدالعزيز علي الجمل زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   34405 قيد فى 03-10-2021 برقم 

ايداع   8887 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

36 - مهدى احمد مهدى عبدالقادر شريف تاجر فرد سبق قيده برقم   18315 قيد فى 09-07-2018 برقم ايداع   

3761 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

37 - الشقر للتجارة و التوكيلت ) طلعت سعد ابوالفتوح محمد ( تاجر فرد سبق قيده برقم   342 قيد فى 

22-04-2008 برقم ايداع   363 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,500,000.000

38 - رجب أحمد على عامر النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   11079 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع   

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

39 - رمضان محمد عبده السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   19644 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع   

6208 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - وليد على محمد الشوربجى تاجر فرد سبق قيده برقم   26543 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع   3612 

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

41 - شيماء محمد مصطفى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   24407 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع   

7542 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

Page 63 of 98 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

42 - نيره صلح الدين عبدالرحمن كمال عباس عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   29747 قيد فى 

25-01-2021 برقم ايداع   732 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

43 - شيماء يحيي ابراهيم قريطم تاجر فرد سبق قيده برقم   43965 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع   

13359 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

44 - عوض ناجى عبد اللطيف على تاجر فرد سبق قيده برقم   2523 قيد فى 16-12-2009 برقم ايداع   

1346 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

45 - محمد محمود عبدالحميد اسماعيل العربى تاجر فرد سبق قيده برقم   5142 قيد فى 28-02-2012 برقم 

ايداع   215 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

46 - رمضان محمد عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   10849 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع   

610 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - اسامه عبد الجواد سالم عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   12545 قيد فى 20-10-2016 برقم ايداع   

3448 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - عصام عربى عبد المنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   7260 قيد فى 03-04-2014 برقم ايداع   

530 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - حماده محمود بكر عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   21329 قيد فى 28-03-2019 برقم ايداع   

2062 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

50 - طارق سعد محمود الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم   21923 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع   3119 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - صيدلية د  احمد الحديدى تاجر فرد سبق قيده برقم   25816 قيد فى 14-04-2020 برقم ايداع   2243 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - حمدى رجب داود داود تاجر فرد سبق قيده برقم   41725 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   7883 فى 

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

53 - علء فتحى عبدالفتاح على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23329 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع   

5580 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

54 - رضوي محمد ابو زيد ابو علي تاجر فرد سبق قيده برقم   34986 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع   

9838 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

55 - حمدى لبيب على غراب تاجر فرد سبق قيده برقم   10304 قيد فى 01-12-2015 برقم ايداع   3114 

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

56 - سونيا على ابراهيم محمد القاضي تاجر فرد سبق قيده برقم   23728 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع   

6299 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

57 - صيدلية د محمد سمير الزقم تاجر فرد سبق قيده برقم   32728 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع   

6179 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

58 - خالد محمد نجيب وهبه عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   35082 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع   

9976 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

59 - صيدلية دكتور يوسف شعت تاجر فرد سبق قيده برقم   19017 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع   

5010 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - حسام حسن معوض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36921 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع   

12845 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

61 - صيدلية د محمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم   22570 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع   4301 فى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

62 - صلح السيد محمود الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   32945 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع   

6514 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

63 - صيدليه د / قنديل محمد ابو شلبايه تاجر فرد سبق قيده برقم   41140 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   

6481 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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64 - سمير خميس محمود هنداوى زنباع تاجر فرد سبق قيده برقم   2356 قيد فى 21-10-2009 برقم ايداع   

1142 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   4584 قيد فى 21-07-2011 برقم ايداع   

915 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

66 - عز الدين محمود محمد حسين الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم   8460 قيد فى 18-01-2015 برقم ايداع   

131 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

67 - محمد عبدالمحسن عبدالفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم   9982 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع   

2538 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

68 - حافظ على حافظ عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   12586 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع   3521 فى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

69 - عبدالرؤوف محمد اسماعيل ابوخد تاجر فرد سبق قيده برقم   26217 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع   

3030 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

70 - نجفه ابراهيم برعى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32212 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع   5225 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

71 - شيماء فايز عبدالعزيز عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   32754 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع   

6216 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - فارس عيد مقبول محمود سمك تاجر فرد سبق قيده برقم   33708 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   

7751 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - شوقى شعبان اسماعيل دخيل تاجر فرد سبق قيده برقم   35681 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   

10945 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

74 - صيدلية الدكتور  احمد سنهورى تاجر فرد سبق قيده برقم   1171 قيد فى 19-10-2008 برقم ايداع   

1272 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - قريطم للحاصلت الزراعية ) رجب ابراهيم عبدالوهاب قريطم ( تاجر فرد سبق قيده برقم   13763 قيد 

فى 14-03-2017 برقم ايداع   1085 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

76 - ) قريطم للحاصلت الزراعيه ( رجب ابراهيم عبدالوهاب قريطم تاجر فرد سبق قيده برقم   13763 قيد 

فى 10-08-2022 برقم ايداع   9136 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

77 - عبدالحميد شعبان اسماعيل الجرب تاجر فرد سبق قيده برقم   18951 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع   

4881 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

78 - عبدا عبدالعزيز خليفه عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   25984 قيد فى 12-05-2020 برقم ايداع   

2553 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - صيدليه د  احمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم   28963 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع   7994 فى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

80 - النجار للزيوت ) محمد على على متولى النجار ( تاجر فرد سبق قيده برقم   29998 قيد فى 

09-02-2021 برقم ايداع   1197 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

81 - زاهر اسماعيل عوض عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   35444 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع   

10569 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - ضياء الدين عبد العاطى احمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    7313 قيد فى 14-04-2014 برقم ايداع    

624 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش مصطفي كامل - بملك / عمر 

ضياء الدين عبدالعاطي احمد معوض

2 - هشام صالح محمود الصعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم    30865 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2756 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط تجارة  

البلستك والشكائر والخرده بالعنوان ناحية النجيله - بملك / ابراهيم محمود عبدالمولى بتاشير  بتاريخ 

2022/12/1 لللسجل 30865 سجل غرفة دمنهور

3 - الخليجية للعطور والروائح ومستحضرات التجميل )سامح محمد فوزى عبد الرازق( تاجر فرد سبق قيده برقم    

8038 قيد فى 27-10-2014 برقم ايداع    1823 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة عزبه جيلني - المسين - بملك / سامح محمد فوزي عبدالرزاق

4 - احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحميدى تاجر فرد سبق قيده برقم    17413 قيد فى 2018-04-03 

برقم ايداع    2137 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع 

الكائن بالعنوان محل رقم 66 ش محرم بك حاره لطيف محرم بك السكندرية باليداع رقم 456 والمقيد برقم 

95295 مكتب سجل تجاري شرق السكندريه

5 - احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحميدى تاجر فرد سبق قيده برقم    17413 قيد فى 2018-04-03 

برقم ايداع    2137 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع 

الكائن بالعنوان محل رقم 2 ش بورسعيد كامب شيزار سيدي جابر السكندرية باليداع رقم 455 والمقيد برقم 

95295 مكتب سجل تجاري شرق السكندريه

6 - احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحميدى تاجر فرد سبق قيده برقم    17413 قيد فى 2018-04-03 

برقم ايداع    2137 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع 

الكائن بالعنوان محل ش محمد فريد بروكلي رمل السكندرية باليداع رقم 454 والمقيد برقم 95295 مكتب 

سجل تجاري شرق السكندريه

7 - سيد مجدى سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20555 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع    682 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم اضافة فرع للرئيسي بنشاط ملبس جاهزه 

حريمي بالعنوان 1 ش العاشر من رمضان قليوب القليوبيه بندر قليوب مقيد برقم 83191 سجل تجاري غرفة بنها

8 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص تاجر فرد سبق قيده برقم    24735 قيد فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي 

بنشاط معرض تجارة سيارات بالعنوان شارع الناصر متفرع من شارع الجمهورية - حوش عيسي - بملك / حسن 

محمد السيد منصور مودع برقم 13843 بتاريخ 2022/12/04

9 - سماح رياض نصر نصر حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    26860 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    

4163 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق الفتح - مخل اللحوم - الرابعه 

بذور - بملك / شريف عبدالمجيد كامل سليمان

10 - احمد مصباح يوسف الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    32304 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    

5378 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 341 السوق التجارى - ق ادم - 

بملك / سامى محمد محمد قطب

11 - وليد عبدالحليم عبده الطرش تاجر فرد سبق قيده برقم    34922 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9721 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية سيف الدين الكاتب - افلقه - 

بملك / فارس محمد زكى ابراهيم

12 - معرض الحفناوى لتجارة السيارات )عزت يسرى أحمد الحفناوى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    9356 قيد 

فى 08-06-2015 برقم ايداع    1564 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

طريق دمنهور حوش عيسى عزبه فاضل - بملك / اعتماد صالح حجاج
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13 - محمد صبحى محمد عبدالوهاب نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    12967 قيد فى 14-12-2016 برقم 

ايداع    4200 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش القسم - بملك / 

عبدالرحمن محمد محمد السطالى

14 - رامى جرجس سليمان حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    30891 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    

2790 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عماره 45 الف وحده مدينه 

النوباريه - بملك / احمد محمد المتولى الخولى

15 - كامليا احمد ابراهيم ابو هاني تاجر فرد سبق قيده برقم    34634 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع    

9267 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

حظيرة مواشي كائن بالعنوان نفرة - منشية الخزان - مركز دمنهور - بملك / محمود عبدالمنعم محمد سعد باليداع 

رقم 13927 بتاريخ 2022/12/05

16 - عماد جرجس صبحى لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    40339 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    

5607 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع عاشور - بملك / جرجس سعد 

سطاورو

17 - عبدالقوى عبدالهادى عبدالقوى على تاجر فرد سبق قيده برقم    17186 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    

1737 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط تصدير 

حاصلت زراعيه بالعنوان جناكليس بملك / زايد ضيف ا ابوبكر بتاشير  13961 بتاريخ 2022/12/6 

لللسجل 17186 سجل غرفة دمنهور

18 - محمود موسى عمر محمد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    29393 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العقار 19 شارع عادلى سالى 

الحدائق - بملك / موسى عمرمحمد البدوى

19 - محمود موسى عمر محمد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    29393 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عقار رقم 400 ش احمد زويل 

الحى الثانى النوباريه- بملك / نجاتى على احمد ابو حسين

20 - محمود موسى عمر محمد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    29393 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    

13321 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العقار 19 شارع عادلى سالى 

الحدائق - بملك / موسى عمرمحمد البدوى

21 - محمد عبد الفتاح عبد العاطي محمد الحلواني تاجر فرد سبق قيده برقم    31893 قيد فى 2021-06-07 

برقم ايداع    4644 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع مندور خلف 

مستشفى مبره المحموديه - بملك / ياسمين مجدى عبدالمعطى

22 - محمد شحاته عبدالونيس شراره تاجر فرد سبق قيده برقم    41233 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

6677 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مجاور طريق دسوق دمنهور امام 

مستشفى الصفوه - بملك / عبده شحاته عبدالونيس شراره

23 - السعيد لتعبئة المواد الغذائية والتصدير)حسام سعيد محمد عبدالستار( تاجر فرد سبق قيده برقم    15283 

قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع    3977 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة البهي - بملك / حسام سعيد محمد عبدالستار

24 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    34609 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

9221 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

تجاره اعلف بالعنوان المنشيه البراهيميه - مركز دمنهور - بملك / اشرف محمد محمد جادا مودع برقم 

14014 بتاريخ 2022/12/07 سجل تجاري غرفة دمنهور

25 - ابراهيم ضيف ا سليمان ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم    36375 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

12008 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

تأجير معدات بالعنوان حوشه 24 الخامسه جناكليس - بملك / محمد ضيف ا سليمان الشرقاوي مودع برقم 

14044 بتاريخ 2022/12/07 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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26 - مينا عاطف نجيب خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    37565 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    169 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع فؤاد عويس -بملك / بيشاي زكريا 

شنوده

27 - ايمن علي بسيوني الخطيب)الخطيب للنتاج الحيوانى( تاجر فرد سبق قيده برقم    18505 قيد فى 

29-07-2018 برقم ايداع    4093 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

قريه السادسه امام مقابر ابودراع شمال التحرير - بملك / طلحا موسى السيد على

28 - محمد رزق سيد على احمد ابوطالب تاجر فرد سبق قيده برقم    19658 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    

6238 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم التوقف عن الرئيسي الخر 

الكائن بالعنوان وحده 101 مجمع الصناعات والمتوسطه المطورين مدينة السادات المطورين مدينة السادات 

محافظة المنوفيه باليداع رقم 3831 المقيد برقم 28183 مكتب سجل تجاري منوف واقتصار النشاط على 

الرئيسى

29 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص تاجر فرد سبق قيده برقم    24735 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع    13843 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عقار رقم 776 الحي 

الثاني مدينة النوبارية- بملك/ المغازي السيد المغازي القشلن

30 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص تاجر فرد سبق قيده برقم    24735 قيد فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الناصر متفرع من 

شارع الجمهورية - بملك / حسن محمد السيد منصور

31 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص تاجر فرد سبق قيده برقم    24735 قيد فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الفرع الكائن 

بالعنوان عقار رقم 776 الحي الثاني مدينة النوبارية- بملك/ المغازي السيد المغازي القشلن بنشاط مكتب 

مستلزمات النتاج الزراعي المودع برقم 13843

32 - احمد عبدربه عبداللطيف بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    29545 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

مزرعه مواشي بالعنوان قرية التفتيش الثاني - العشر الف - بملك / هشام محمد فتوح باليداع رقم 14066 

بتاريخ 2022/12/08 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

33 - وليد الشحات قطب سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    35131 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    

10048 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

مكتب مقاولت عمومية كائن بالعنوان حي السلم - وادي النطرون - بملك / باسم الشحات قطب سويلم مودع برقم 

14109 بتاريخ 2022/12/08 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

34 - ابراهيم محمد عبدالسلم عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    35521 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع    

10691 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المدينه الصناعيه - خلف محطه 

بنزينه برغش - بملك / محمد محمد عبدالسلم عبدالحميد

35 - صيدلية د  محمد يوسف احمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم    8156 قيد فى 19-11-2014 برقم ايداع    

2016 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ك 59 الدواجن شرق الصحراوى 

خلف قريه السد - بملك / ياسر عبدالوهاب محمود عبداللطيف

36 - علءالدين عبدالحميد على عبدالحميد الجالى تاجر فرد سبق قيده برقم    11506 قيد فى 2016-05-15 

برقم ايداع    1706 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع 

للرئيسي بنشاط مصنع خلط وتعبئة واتجار اسمده زراعيه ومنظمات نمو سائلة وبودر بالعنوان مصنع 2 المرحلة 

الثالثة منطقة البتروكيماويات - وادي النطرون - بملك / علء الدين عبدالحميد علي عبدالحميد الجالي باليداع رقم 

14126 بتاريخ 2022/12/11 سجل تجاري غرفة دمنهور

37 - ابراهيم جوده ابراهيم جاد ا عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    23245 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    

5451 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العشر الف - بملك / جوده 

ابراهيم جادا عمار

38 - اسلم هشام رجب السقا تاجر فرد سبق قيده برقم    42718 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع    10370 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 109 تعاونيات سموحه
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39 - عبدالحميد محمد عبدالمحسن الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    17997 قيد فى 28-05-2018 برقم 

ايداع    3198 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محلتصا -- بملك / عادل 

احمد عبدالمحسن الخولى

40 - حسام محمد لطيف محمد رجيعه تاجر فرد سبق قيده برقم    31334 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

3620 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

بيوتي سنتر بالعنوان الدور الول - برج الفؤاد - بشارع الراهبات - دمنهور - بملك / محمد محمود محمد ابراهيم 

غازي باليداع رقم 14183 بتاريخ 2022/12/12 سجل تجاري غرفة دمنهور

41 - نادر كرم عبدالعاطى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32116 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع    

5074 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزب شبرا - عزبه الحوشى - 

منشيه افلقه - بملك / نبيل السيد فايز خليل

42 - نادر كرم عبدالعاطى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32116 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع    

5074 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الفرع الكائن بالعنوان 

شارع الورش - ابوالريش بجوار نادى القوات المسلحة - بملك / احمد ابراهيم محمد صالح باليداع رقم 9025 

واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

43 - نادر كرم عبدالعاطى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    32116 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    

9025 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الورش - ابوالريش بجوار 

نادى القوات المسلحة - بملك / احمد ابراهيم محمد صالح

44 - الدليل لللدوات الكهربائيه ) احمد محرز محرز محمد الدليل ( تاجر فرد سبق قيده برقم    33901 قيد فى 

14-09-2021 برقم ايداع    8043 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

طريق دمنهور حوش عيسي امام شبكه كهرباء حوش عيسي - بملك / رضا فتحي محمد صبيح

45 - مسعد سعد عبده عشم ا تاجر فرد سبق قيده برقم    5072 قيد فى 29-01-2012 برقم ايداع    91 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الفرع الكائن بالعنوان عزبة بريك 

يونس  - بملك / حسام الدين مصطفى الوحش واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

46 - مصطفى عاشور محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    26039 قيد فى 20-05-2020 برقم ايداع    

2662 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بالعنوان مدخل 

بولين خلف معرض النجار -بملك / منصور السيد الصافى نعمان  بنشاط مواد غذائيه بتاشير  14266 بتاريخ 

2022/12/13 لللسجل 26039 لسجل غرفة دمنهور

47 - محمد يسن انور ابو احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35402 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع    

13064 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مستناد - بملك / محمد السيد 

عبدالغني التحفه

48 - محمد يسن انور ابو احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35402 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

10498 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل نشاط الرئيسي الخر 

ليصبح بنشاط ورشه نجاره وكذلك تم تعديل العنوان ليصبح مستناد شبراخيت - بملك / محمد السيد عبدالغني 

التحفه بتاريخ 2022/12/13

49 - عاطف صنيعه نجيب صنيعه تاجر فرد سبق قيده برقم    10331 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع    

3165 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع العساكر امام النقطه القديمه 

- بملك / سعيد عبدالمقصود محمد عبدالمقصود

50 - أيمن محمد محمد طه النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    12396 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع    

3198 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش المنتزه - بملك / ايمان محمد 

علوانى عطيان

51 - محمد عبدالخالق عبدالرحمن عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    22464 قيد فى 18-07-2019 برقم 

ايداع    4120 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع للرئيسي 

بنشاط مخزن لتجارة العلف كائن بالعنوان دسونس - ابو حمص - بملك / امل محمد علي عمر مودع برقم 

14314 بتاريخ 2022/12/14 سجل تجاري غرفة دمنهور
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52 - علء حسين رملى محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    27950 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

6192 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع بنشاط الرئيسي 

حلويات وبقاله كائن بالعنوان شبرا - ش عمر بن الخطاب امام المحافظة - بملك / حاتم محمد فاخر الجويلي مودع 

برقم 14329 بتاريخ 2022/12/14 سجل تجاري غرفة دمنهور

53 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    34609 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

9221 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المنشيه البراهيميه - بملك / 

اشرف محمد محمد جادا

54 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    34609 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

9221 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الفرع الكائن بالعنوان 

عزبة ابو لبده المنشية البراهيميه - بملك / اشرف محمد محمد جادا المودع برقم 14014 واقتصار النشاط علي 

الرئيسي فقط بتاريخ 2022/12/14

55 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    34609 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    

14014 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة ابو لبده المنشية 

البراهيميه - بملك / اشرف محمد محمد جادا

56 - رجب احمد محمود الغندور تاجر فرد سبق قيده برقم    39354 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

3348 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عمر شاهين -بملك / مصطفى 

عبدا محمد محمد العفش

57 - عبدالرحمن عبدالرازق سعد عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم    41788 قيد فى 29-06-2022 برقم 

ايداع    8033 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بناشط 

مقاولت عموميه بالعنوان - شارع المدرسه -البيضاء - بملك / شادى عبدالسميع عبدالسميع طلبه بايداع    

14367 بتاريخ 2022/12/14 للسجل 41788 سجل غرفة دمنهور

58 - فيفى عطا عبدالمنعم قلقيله تاجر فرد سبق قيده برقم    43789 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

12993 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع بنشاط الرئيسي 

اتيليه فساتين بالعنوان ش ابراهيم الدسوقي - دمنهور - البحيرة - بملك / عزه عبدالعزيز احمد مهدي باليداع رقم 

14363 بتاريخ 2022/12/14 سجل تجاري غرفة دمنهور

59 - محمد رضا محمود عبد الغنى عوف تاجر فرد سبق قيده برقم    4292 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع    

478 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة هندى - بملك / محمد رضا 

محمود عبدالغنى عوف

60 - محمود ابراهيم محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    21838 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع    2961 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط عموم 

التصدير كائن بالعنوان مكتب 124 الدور الثاني علوي اعلي البنك الهلي المصري عقار مول ديزرت روز 

النوبارية - بملك / عبدالغني عبدالجليل منصور تدي باليداع رقم 14430 بتاريخ 2022/12/15

61 - هانى داود رزق داود تاجر فرد سبق قيده برقم    41320 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    6876 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه عثمان القبليه - بملك / سمير شاكر 

بخيت يوسف

62 - رجب احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    10513 قيد فى 05-01-2016 برقم ايداع    39 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الياسينيه - بملك / زغلوله رزق عبدالحليم 

محمد

63 - احمد زكريا احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    11526 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع    1746 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النوباريه - قريه ابو بكر الصديق - بملك 

/ زكريا احمد السيد

64 - ممدوح صبرى محمد هندى تاجر فرد سبق قيده برقم    21530 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    

2451 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

حظيرة مواشي تربية وتوريدات مواشي وتسمين وحلب بالعنوان التفتيش الول العشرة الف - ابو المطامير - 

بملك / ايمن كمال محمد جاد ا باليداع رقم 14483
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65 - محمد كامل قصد عبدالحميد قشقوش تاجر فرد سبق قيده برقم    22397 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع    

4011 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع المام مالك - بملك / كامل 

قصد عبدالحميد قشقوش

66 - امير السيد عبدالعزيز محمد الملح تاجر فرد سبق قيده برقم    27146 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع    

4803 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عماره 3 - مساكن الرشاد - 

الزراعى - بملك / ناجح عجرم جمعه طرام

67 - محمد محمود محمد ابوالسعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    33713 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

7757 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة طريق ادكو دمنهور - بملك / 

عدلى فتح ا جوده وهيب

68 - كرم عبدالعاطى موسى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    44482 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

3118 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح وادى 

النطرون -بجوار المحكمه بملك/أسامه عبد الفتاح عبد الحميد داود

69 - جمال فؤاد عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    675 قيد فى 23-06-2008 برقم ايداع    720 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم اضافة فرع محافظه اخرى بالعنوان 

مدينة السادات طريق القاهره السكندريه الصحراوى  كم 106 شركة ماستر السياحه بنشاط سوبر ماركت

70 - صيدلية د / ) اسلم جمال مرسى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    1388 قيد فى 28-12-2008 برقم ايداع    

1526 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / الصافى 

عباس عبدالصبور

71 - نيره صلح الدين عبدالرحمن كمال عباس عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    29747 قيد فى 

14-09-2022 برقم ايداع    10542 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

قرية 19 اللحوم - بملك / عبدالفتاح متولى عبدالفتاح حسين

72 - نيره صلح الدين عبدالرحمن كمال عباس عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    29747 قيد فى 

25-01-2021 برقم ايداع    732 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

السابعه حسن علم ابو المطامير - بملك / احمد سامي علي الهنداوي

73 - نيره صلح الدين عبدالرحمن كمال عباس عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    29747 قيد فى 

25-01-2021 برقم ايداع    732 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

تعديل الفرع الكائن بالعنوان السابعه حسن علم - ابو المطامير بملك / احمد سامي علي الهنداوي حجازي ليصبح 

بالعنوان قرية 19 اللحوم - بملك / عبدالفتاح متولى عبدالفتاح حسين وكذلك تعديل النشاط ليصبح مستلزمات 

بيطريه واعلف بتاريخ 2022/12/19

74 - سعيد جابر غازى ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم    34028 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

8252 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع عبدالنبى شريف زاوية حمور - 

بملك / صبرى جابر غازى ابوالعنين

75 - زاهر اسماعيل عوض عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    35444 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    

10569 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المام مالك - بملك / محمد 

عبدالكريم عبدربه عيد

76 - محمد محمود عبدالحميد اسماعيل العربى تاجر فرد سبق قيده برقم    5142 قيد فى 28-02-2012 برقم 

ايداع    215 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الرئيسي الخر 

بنشاط مكتب تصنيع مستحضرات تجميل لدى الغير الكائن بالعنوان 60 شارع حزيمه متفرع من شارع المعهد 

الدينى بندر دمنهور - بملك / مروة لبيب بدر احمد - مودع برقم 432 بتاريخ 2022/12/20

77 - طه محمود عبد الهادى عبد اللطيف عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم    16151 قيد فى 2017-12-27 

برقم ايداع    5622 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن 

الرئيسى الخر المودع برقم 2147 بتاريخ 2022/12/20 واقتصار النشاط على الرئيسى فقط
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78 - عمر خالد محمد رفعت عبدالوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27161 قيد فى 26-08-2020 برقم 

ايداع    4824 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الرئيسي 

الخر بنشاط محل أدوات كهربائية والكائن بالعنوان أرض أدمون - بملك / قدريه زكريا حسن المودع برقم 4825 

بتاريخ 2022/12/20 واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

79 - عصام عربى عبد المنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7260 قيد فى 03-04-2014 برقم ايداع    

530 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة حى السلم وادى النطرون بملك / 

عبدالمعين عبدالحفيظ بدران صالح

80 - احمد عبد الوهاب محمد فرفور تاجر فرد سبق قيده برقم    12645 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع    

3622 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محل رقم 1 خلف مسجد عمر بن 

الخطاب ش مدينة قوينا - بملك / اسلم ابراهيم محمد موسى

81 - خالد محمد المين السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    15850 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

5065 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش عبدالله - من ش الروضه - 

دمنهور - بملك / ورثة - محمد المين السيد البدوي

82 - طارق سعد محمود الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم    21923 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    

3119 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع ابو هديه متفرع من ش 

جمال عبدالناصر بملك / وليد عاطف سالم الشهاوى

83 - سلمه محمد احمد عطوى تاجر فرد سبق قيده برقم    39115 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

2914 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو منجوج - بملك / خليل محمد 

احمد حشيش

84 - صيدلية د / مريم طارق تاجر فرد سبق قيده برقم    44522 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع    14655 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط صيدلية 

كائن بالعنوان قرية كفر مجاهد - مركز كوم حماده - بملك / طارق محمد احمد عمر باليداع رقم 14658 بتاريخ 

2022/12/21 سجل تجاري غرفة دمنهور

85 - شادى محمد مبروك علم تاجر فرد سبق قيده برقم    6549 قيد فى 02-09-2013 برقم ايداع    1047 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش مكه - متفرع من شارع مجلس المدينه 

- بملك / عماد عبدالسلم السيد سراده

86 - شرين ابراهيم محمد على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    17158 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    

1698 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع عبدالمنعم رياض ابو 

المطامير بملك / عبدالرحمن عبدالجواد ابراهيم

87 - شرين ابراهيم محمد على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    17158 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    

1698 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل عنوان الفرع ليصبح عزبة 

عوض - بملك / فرج ابراهيم قاسم محمد وتم التوقف عن الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بالعنوان ش 

عبدالمنعم رياض - بملك / عبدالرحمن عبدالجواد ابراهيم

88 - شرين ابراهيم محمد على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    17158 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع    

11370 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة عوض - بملك / فرج 

ابراهيم قاسم محمد

89 - محمود ابراهيم محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    21838 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع    2961 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل عنوان الفرع ليصبح عزبه الصاوى 

_ بملك / ابراهيم محمد عبدالجواد عيد و خديجه مشحوت محمد عيد المودع برقم 14430 بتاريخ 2022/12/22

90 - محمود ابراهيم محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    21838 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع    2961 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مكتب 124 الدور الثاني علوي اعلي 

البنك الهلي المصري عقار مول ديزرت روز النوبارية - بملك / عبدالغني عبدالجليل منصور تدي

91 - محمود ابراهيم محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    21838 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    

14430 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه الصاوى _ بملك / ابراهيم 

محمد عبدالجواد عيد و خديجه مشحوت محمد عيد
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92 - يونان ناصر موسى يوسف البنا تاجر فرد سبق قيده برقم    26486 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    

3514 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مدخل عبده شحتوه - بملك / ايمن 

محروس محمد محجوب

93 - عيسي ياسين عيسي عبدالعاطي تاجر فرد سبق قيده برقم    36526 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

12215 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش مصطفى كامل - بملك / 

اسراء عبدالغنى ابوالسعد

94 - صيدلية الدكتور امين فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم    2169 قيد فى 17-08-2009 برقم ايداع    909 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع بنفس نشاط الرئيسي 

بالعنوان الشماسمه بملك / امين فؤاد هوارى ابوزيد مودع برقم 14841 بتاريخ 2022/12/25

95 - عبدالرحمن محمود عيد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    27815 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

5954 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الرئيسي الخر 

بالعنوان وسط المدينة - بملك / عبدالنبى عيد رفاعى فرجانى واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

96 - بسيوني محمد عبد العظيم حويك تاجر فرد سبق قيده برقم    32239 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع    

5275 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة يوسف كمال - بملك / اسماعيل 

محمد عبدالسلم عيسي

97 - وليد اشرف احمد محمد الجاهل تاجر فرد سبق قيده برقم    34940 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9752 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الفرع الكائن بالعنوان 

ادفينا بجوار مستوصف ادفينا - رشيد - بملك / محمد مصطفي فتح ا الصباغ المودع برقم 2641 واقتصار 

النشاط علي الرئيسي فقط

98 - وليد اشرف احمد محمد الجاهل تاجر فرد سبق قيده برقم    34940 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9752 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع نور الدين قرية ديبى - 

بملك / محمد فتح ا ابراهيم الصعيدى

99 - خالد محمد نجيب وهبه عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    35082 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

9976 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل رأس مال الرئيسي الخر 

بمدينه السادات ليصبح برأس مال 500000 ) خمسمائه الف جنيه فقط ل غير (

100 - عادل عارف محمد قطب الماحى تاجر فرد سبق قيده برقم    40275 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

5477 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع جمال عبدالناصر - بملك / 

محمد سالم عامر جادو

101 - اشرف عبدالوكيل عبدالمالك حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    39204 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

3075 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه الصفاء التابعه لغرب 

النوباريه - بملك / اشرف عبدالوكيل عبدالمالك حسن

102 - محمد نبهان القطب محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    41603 قيد فى 16-06-2022 برقم 

ايداع    7571 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عقار 258 قريه الشجاعه 

- بملك / نبهان القطب محمود مصطفى

103 - مجدى منير شحاته سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    6561 قيد فى 05-09-2013 برقم ايداع    

1071 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع  محل 2 برج 

الفردوس شارع عبدالسلم الشاذلى بايداع 14944 بتاريخ 2022/12/27

104 - عاصم مهنا عبدالحليم دغار تاجر فرد سبق قيده برقم    20695 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    

911 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه دغار منشأه فاضل - بملك / 

عاصم مهنا عبدالحليم دغار

105 - صلح السيد محمود الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    32945 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    

6514 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية الشربينى تبع قرية الكفاح 

شمال التحرير -بملك / ابراهيم محمود محمد حسانين
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106 - محمد عبده ابراهيم سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    34257 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

8636 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط ادوات 

منزليه بالعنوان دمسنا - بملك / شيماء عصام ابراهيم جمعه بايداع 14934 بتاريخ 2022/12/27 للسجل 

34257 لسجل غرفة دمنهور

107 - احمد علء الدين عبدالقوى محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    35980 قيد فى 2021-11-23 

برقم ايداع    11376 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع 

بنشاط مزرعة دواجن منشاة حماده بملك / علء الدين عبدالقوى محمد عوض ا بايداع  14983 بتاريخ 

2022/12/27 لللسجل 35980 لسجل غرفة دمنهور

108 - حامد علي حامد ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    37013 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

12976 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شركه التحاد - بملك / عيد فؤاد 

عيد على زيدان

109 - احمد فكرى فرج مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    39830 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

4230 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل عنوان الفرع ليصبح قطعه 

رقم 51 المنطقة الصناعيه الثانيه - بالنوباريه الجديده - بملك / ايمن محمد محمد ع بدالرحمن المودع برقم 

12942

110 - احمد فكرى فرج مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    39830 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع    

12942 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعه رقم 51 المنطقة الصناعيه 

الثانيه - بالنوباريه الجديده - بملك / ايمن محمد محمد ع بدالرحمن

111 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    4584 قيد فى 21-07-2011 برقم 

ايداع    915 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش جمال عبدالناصر بملك 

/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيد

112 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    4584 قيد فى 21-07-2011 برقم 

ايداع    915 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كائن ب / عزبة الجراج - 

بملك / سامح محمد عبد الرحمن ابو حمامة

113 - زياد حازم عبداللطيف حسن عشوش تاجر فرد سبق قيده برقم    15343 قيد فى 15-10-2017 برقم 

ايداع    4100 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محل رقم 1 شارع 

رمسيس - بملك / اميره مكرم عبدالغنى عبيد

114 - محمد احمد سعد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    16557 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    618 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه السمه التجارية للفرع لتصبح ) 

المهندس للستشارات الهندسيه و المقاولت العموميه ( للسجل التجاري المقيد برقم 96880 سجل تجاري شرق 

اسكندريه بتاريخ 2022/12/28

115 - المعتز بدين الله احمد سعد ندا تاجر فرد سبق قيده برقم    29069 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

8177 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الجيش - بملك / عبدالغنى 

كمال الدين ابورحمه

116 - شريف على محمد احمد شقلوف تاجر فرد سبق قيده برقم    35361 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

10416 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع محمدى - البستان - بملك / 

خيرى على يونس موسى

117 - عمرو مصطفى محمد بكوش تاجر فرد سبق قيده برقم    12198 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    

2850 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عقار رقم 7 - مدخل دمتيوه - 

بملك / محمود ابراهيم حسن الشامى

Page 74 of 98 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

النشاط

1 - ضياء الدين عبد العاطى احمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  7313 قيد فى 14-04-2014 برقم ايداع    

624وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب تصدير ) في حدود المسموح 

به قانونا (

2 - سعيد عبدا محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11472 قيد فى 10-05-2016 برقم ايداع    1651

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : محطة فرز وتعبئة حاصلت زراعية

3 - صفوت محمد السيد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  25203 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    1058

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : تجاره مواد غذائيه

4 - هشام صالح محمود الصعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم  30865 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2756وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  وتجارة البلستيك والشكائر والخرده

5 - ادريس محمد عبداللطيف السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  43102 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع    

11280وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مكتب مقاولت عامه

6 - سعيد محمد حسانين عوض زلل تاجر فرد سبق قيده برقم  13472 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع    

534وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : مكافحة الفات والحشرات الزراعيه ) 

علي النشاط الصلي (

7 - سيد مجدى سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20555 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع    682وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : وكيل بالعموله للملبس الجاهزه

8 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص تاجر فرد سبق قيده برقم  24735 قيد فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    198وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : معرض تجارة 

سيارات

9 - سماح رياض نصر نصر حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  26860 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    

4163وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : تجارة مواد غذائيه

10 - وليد عبدالحليم عبده الطرش تاجر فرد سبق قيده برقم  34922 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9721وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : ورشة نجاره

11 - نشوى فرج على سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  42886 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع    10809

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيره مواشى تسمين وحلب وتربيه اغنام

12 - محمد عبدالسلم جبريل فرج جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  43862 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع    

13170وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : استصلح اراضي زراعية 

ومحاصيل زراعية

13 - ابتسام محمود السيد البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  5972 قيد فى 22-01-2013 برقم ايداع    111

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : ورشه نجاره موبيليا

14 - زياد فوزى اسماعيل عيسى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  26028 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع    

2639وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : عموم استيراد وتصدير ) في حدود 

المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد 

المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (

15 - عماد جرجس صبحى لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  40339 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    5607

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : ورشه نجاره

16 - محمود مختار عبدالعظيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  42050 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    

8697وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : توريدات عموميه وتجاره 

الزيوت

17 - احلم عوض خطاب عبدالعاطي غلب تاجر فرد سبق قيده برقم  44165 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع    13759وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع الحبوب القشور والعلف 

لغذاء الحيوان ومستلزمات انتاج حيوانى وداجنى واعلف
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18 - داليا بكر سلمه بكر زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  44166 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

13760وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع الحبوب القشور والعلف لغذاء 

الحيوان ومستلزمات انتاج حيوانى وداجنى واعلف

19 - سالي محمود سعيد الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  44167 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    

13761وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : بيع الحبوب والقشور 

والعلف لغذاء الحيوان ومستلزمات انتاج حيوانى داجنى واعلف

20 - عبدالقوى عبدالهادى عبدالقوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  17186 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    

1737وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  وتصدير استيراد حاصلت زراعيه

21 - اكرام شوقى عبدالحميد عيسى المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  37880 قيد فى 17-01-2022 برقم 

ايداع    723وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشة لحام و بيع حديد مشغول

22 - كمال سيد احمد رضوان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32550 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

5832وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مكتب لتجارة وتوريد المعادن

23 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34609 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

9221وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : تجاره اعلف

24 - ابراهيم ضيف ا سليمان ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  36375 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

12008وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : تأجير معدات

25 - عوض فرج سالم سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  44163 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    13757

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجارة اعلف

26 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص تاجر فرد سبق قيده برقم  24735 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع    13843وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب مستلزمات 

النتاج الزراعي

27 - محمد عبدالجواد محمد عبدالحميد المحص تاجر فرد سبق قيده برقم  24735 قيد فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    198وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : معرض تجارة سيارات

28 - احمد عبدالعاطي عبدالجواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31529 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    

3961وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مقاولت عموميه وتوريدات 

هندسيه

29 - وليد الشحات قطب سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  35131 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    10048

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مكتب مقاولت عمومية

30 - احمد محمود محمد احمد الكحيل تاجر فرد سبق قيده برقم  36700 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

12488وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التوريدات العموميه ) لضافات 

والخامات الغذائيه ومستلزمات وخامات ومعدات الجهزه الطبيه ( علي النشاط الصلي

31 - عماد محمد عوض السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  42222 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    9097

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : ادوات منزليه وعموم استيراد وتصدير

32 - اسلم هشام رجب السقا تاجر فرد سبق قيده برقم  42718 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع    10370

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مركز تنميه مهارات فوق سن 

الربع سنوات

33 - سماح السعيد محمد سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم  43618 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع    12541

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عامه

34 - عبدالحميد محمد عبدالمحسن الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  17997 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع    

3198وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تغيير مسمى النشاط : بيع اعلف

35 - سالم عبدالجيد سالم عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  29323 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    

8639وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : توريد قطع غيار تبريد وتكيف

36 - حسام محمد لطيف محمد رجيعه تاجر فرد سبق قيده برقم  31334 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

3620وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : بيوتي سنتر
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37 - نادر كرم عبدالعاطى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  32116 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع    5074

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح : تصنيع صابون ومنظفات

38 - نادر كرم عبدالعاطى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  32116 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    9025

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : صنع الصابون و المنظفات و 

مستحضرات التنظيف و التلميع و العطور و مستحضرات التجميل

39 - الدليل لللدوات الكهربائيه ) احمد محرز محرز محمد الدليل ( تاجر فرد سبق قيده برقم  33901 قيد فى 

14-09-2021 برقم ايداع    8043وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

ادوات كهربائيه

40 - وليد لطفى محمد الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم  25071 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع    821

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : توريد مطبوعات ومفروشات ) علي النشاط 

الصلي ( ) فيما عدا الكاميرات اللسلكيه والمن والحراسة وتوريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (

41 - مصطفى عاشور محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  26039 قيد فى 20-05-2020 برقم ايداع    

2662وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ومواد غذائيه

42 - محمد يسن انور ابو احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35402 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع    13064

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : ورشه نجاره

43 - محمد عبدالخالق عبدالرحمن عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  22464 قيد فى 18-07-2019 برقم 

ايداع    4120وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مخزن لتجارة 

العلف

44 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34609 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع    

14014وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : حظيرة مواشي لبيع اللبان

45 - فراوله محمد ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34609 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

9221وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجاره اعلف

46 - رجب احمد محمود الغندور تاجر فرد سبق قيده برقم  39354 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    3348

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : ادوات كهربائيه

47 - عبدالرحمن عبدالرازق سعد عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  41788 قيد فى 29-06-2022 برقم 

ايداع    8033وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ومقاولت عموميه

48 - محمد رضا محمود عبد الغنى عوف تاجر فرد سبق قيده برقم  4292 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع    

478وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مشغل تطريز ملبس

49 - محمد جمعه حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  14717 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    6984

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : عموم الستيراد والتصدير ) فى حدود المسموح 

به

50 - محمود ابراهيم محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21838 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع    2961

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  و عموم التصدير

51 - هانى داود رزق داود تاجر فرد سبق قيده برقم  41320 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    6876وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : ورشه خراطه ولحام

52 - رجب احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  10513 قيد فى 05-01-2016 برقم ايداع    39وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : حبوب

53 - ممدوح صبرى محمد هندى تاجر فرد سبق قيده برقم  21530 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    2451

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط : حظيرة مواشي تربية 

وتوريدات مواشي وتسمين وحلب

54 - ايمان عبدالحميد محمد عبداللطيف )مكتب اليمان للتصدير( تاجر فرد سبق قيده برقم  23927 قيد فى 

12-11-2019 برقم ايداع    6705وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

مكتب تنظيم الحفلت والمؤتمرات فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (
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55 - امير السيد عبدالعزيز محمد الملح تاجر فرد سبق قيده برقم  27146 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع    

4803وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع مجمدات لحوم وفراخ وخضروات

56 - عبدالحكيم جمال سعد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  27304 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    5061

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : بيع مراتب وسجاد ومفروشات

57 - سحر حسن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36620 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    12350

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : خدمات العامه والنظافه وتطهير خزانات المياه 

والتوريدات العامه

58 - وليد جابر عباس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  15922 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    5196وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : ليصبح انتاج حيوانى وتسمين وحلب

59 - نيره صلح الدين عبدالرحمن كمال عباس عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  29747 قيد فى 

14-09-2022 برقم ايداع    10542وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

مستلزمات بيطريه واعلف

60 - نيره صلح الدين عبدالرحمن كمال عباس عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  29747 قيد فى 

25-01-2021 برقم ايداع    732وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

حظيرة مواشي تربية مواشي حلب وتسمين

61 - سعيد جابر غازى ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  34028 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    8252

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : ثلجة خضروات وفاكهه

62 - زاهر اسماعيل عوض عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  35444 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    

10569وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع زيوت وشحوم

63 - زاهر اسماعيل عوض عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  35444 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع    

8299وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع زيوت وشحوم

64 - عاطف عبيد جيد عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم  38557 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    1932

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : مفروشات واجهزه كهربائيه وادوات منزليه

65 - مها محمد حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  42452 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    9662

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تصدير جميع البقوليات وخضار وفاكهه

66 - شيماء يحيي ابراهيم قريطم تاجر فرد سبق قيده برقم  43965 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    

13359وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : عموم الستيراد والتصدير 

والتوريدات عموميه وخامات بلستيك

67 - محمد محمود عبدالحميد اسماعيل العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  5142 قيد فى 28-02-2012 برقم 

ايداع    215وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب استيراد وتصدير ) 

في حدود المسموح به قانونا طبقا للقواعد والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين 

والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (

68 - عصام عربى عبد المنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7260 قيد فى 03-04-2014 برقم ايداع    

530وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : ورشة صيانه وتوريد طلمبات العماق 

ومستلزمتها

69 - طارق سعد محمود الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم  21923 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    3119

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مستحضرات تجميل

70 - شرين ابراهيم محمد على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  17158 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع    

11370وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مفروشات

71 - شرين ابراهيم محمد على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  17158 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    

1698وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بيع مفروشات

72 - محمود ابراهيم محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21838 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    14430

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : استيراد و تسويق مبيدات و مخصبات و 

اسمده زراعيه
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73 - محمود ابراهيم محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  21838 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع    2961

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : عموم التصدير

74 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم  29531 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    364

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : توريد وبيع جميع انواع خامات البلستيك ) 

علي النشاط الصلي (

75 - رضوي محمد ابو زيد ابو علي تاجر فرد سبق قيده برقم  34986 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

9838وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : ورشه خراطه وكبس خراطيم 

وتوريد قطع غيار سيارات ومعدات ثقيله

76 - دارين طارق صلح يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  36546 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

12246وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : تجارة معادن ومقاولت وتوريدات 

عموميه وبيع خرده

77 - وليد اشرف احمد محمد الجاهل تاجر فرد سبق قيده برقم  34940 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9752وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : محل جزراه

78 - فارس ماهر شحات هندى تاجر فرد سبق قيده برقم  39275 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    3183

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مزرعه دواجن

79 - محمد نبهان القطب محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41603 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

7571وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مبيدات واسمده زراعيه

80 - محمد عبده ابراهيم سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  34257 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    8636

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  و ادوات منزليه

81 - احمد علء الدين عبدالقوى محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  35980 قيد فى 23-11-2021 برقم 

ايداع    11376وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  و مزرعة دواجن

82 - حامد علي حامد ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  37013 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

12976وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مكتب مقاولت عموميه

83 - حسام محمد عبد الهادى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  2441 قيد فى 16-11-2009 برقم ايداع    

1247وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : سوبر ماركت

84 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4584 قيد فى 21-07-2011 برقم ايداع    

915وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مطعم فول وطعميه

85 - عز الدين محمود محمد حسين الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم  8460 قيد فى 18-01-2015 برقم ايداع    

131وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعدل الى : اسيراد وتصدير وتجارة خرده

86 - عمرو مصطفى محمد بكوش تاجر فرد سبق قيده برقم  12198 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    

2850وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : بيع مواد غذائيه بالعموله

87 - عبدالحميد شعبان اسماعيل الجرب تاجر فرد سبق قيده برقم  18951 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    

4881وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : مقاولت عامه ) علي النشاط الصلي 

)

88 - شيماء شحات مصطفى ابراهيم حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  41252 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع    6732وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بقالة

89 - حسن كمال عبدالسلم ابراهيم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  44218 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع    

13894وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت عمومية متكاملة وتوريدات )فيما 

عدا توريد العمالة والنترنت والحاسب اللي وفي حدود المسموح به قانونا (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43033 وتم ايداعه بتاريخ   

28-09-2022  برقم ايداع 11,140.000 الى : السلم لتوزيع المواد الغذائيه واللحوم

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44091 وتم ايداعه بتاريخ   

28-11-2022  برقم ايداع 13,612.000 الى : الدجن للعمال

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2614 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2022  برقم ايداع 4,628.000 الى : النور لجرش الذره وصناعة العلف

4 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15840 وتم ايداعه بتاريخ   

)EM( 10-06-2020  برقم ايداع 2,933.000 الى : اى ام انترناشونال

5 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15840 وتم ايداعه بتاريخ   

)EM( 03-12-2017  برقم ايداع 5,045.000 الى : اى ام انترناشونال

6 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20555 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2019  برقم ايداع 682.000 الى : شيب ماستر وكيل بالعموله

7 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22229 وتم ايداعه بتاريخ   

26-06-2019  برقم ايداع 3,715.000 الى : الحمد لطلمبات العماق

8 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43862 وتم ايداعه بتاريخ   

17-11-2022  برقم ايداع 13,170.000 الى : الزهراء

9 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44129 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2022  برقم ايداع 13,687.000 الى : فيوتشر للمقاولت العامه والتوريدات والعموميه

10 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26028 وتم ايداعه 

) M Z TIRS ( بتاريخ   18-05-2020  برقم ايداع 2,639.000 الى : ام زد تايرز للستيراد والتصدير

11 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36709 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2021  برقم ايداع 12,499.000 الى : المحمود كار لتجارة السيارات

12 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31916 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2021  برقم ايداع 4,687.000 الى : العدل  جرو للمبيدات والسمده والمخصبات الزراعيه

13 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2858 وتم ايداعه بتاريخ   

13-09-2020  برقم ايداع 5,329.000 الى : الياسمين لفرز وتعبئه الحاصلت الزراعيه

14 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32550 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2021  برقم ايداع 5,832.000 الى : النحاس لتجارة وتوريد المعادن

15 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16609 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2018  برقم ايداع 697.000 الى : )الشاذلى لحلول الكهرباء والطاقه( عمرو اشرف محمد عبدالوهاب 

الشاذلى

16 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31529 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2021  برقم ايداع 3,961.000 الى : ستاكوب للمقاولت العموميه والتوريدات الهندسيه

17 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43829 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-11-2022  برقم ايداع 13,087.000 الى : مكتب رحلت العمده

18 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16396 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-01-2018  برقم ايداع 349.000 الى : الزين للرحلت

19 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43618 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2022  برقم ايداع 12,541.000 الى : المدينه للتوريدات العامه

20 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   44321 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-2022  برقم ايداع 14,148.000 الى : عاطف عبدالفتاح محمد الخباطى

21 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28463 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-11-2020  برقم ايداع 7,098.000 الى : الخليج للمقاولت العامة والخدمات البترولية والتوريدات
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22 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   33901 وتم ايداعه بتاريخ   

14-09-2021  برقم ايداع 8,043.000 الى : الدليل لللدوات الكهربائيه ) احمد محرز محرز محمد الدليل (

23 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36827 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-2021  برقم ايداع 12,696.000 الى : معامل المنار للتحاليل الطبية د / هبه الجندي ) هبه احمد فؤاد 

حمدي الجندي (

24 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36827 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-2021  برقم ايداع 12,695.000 الى : معامل المنار للتحاليل الطبية د / هبه الجندي ) هبه احمد فؤاد 

حمدي الجندي (

25 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44215 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2022  برقم ايداع 13,889.000 الى : الخلص لتجارة السيارات

26 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   227 وتم ايداعه بتاريخ   

27-03-2008  برقم ايداع 237.000 الى : طارق ربيع حسين

27 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12396 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-10-2016  برقم ايداع 3,198.000 الى : اورجانزا المنتزه

28 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25958 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2020  برقم ايداع 2,514.000 الى : التيمور للرحلت

29 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   42291 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-2022  برقم ايداع 9,272.000 الى : الدهم لخدمات التحصين ) ادهم جميل محمد عبدالكريم

30 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23927 وتم ايداعه 

) All in one events ( بتاريخ   12-11-2019  برقم ايداع 6,705.000 الى : اول ان وان افينتس

31 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36620 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-12-2021  برقم ايداع 12,350.000 الى : جولدن سرفيس للخدمات العامه وتطهير خزانات مياه 

وتوريدات عامه

32 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1388 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2008  برقم ايداع 1,526.000 الى : صيدلية د / ) اسلم جمال مرسى (

33 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42452 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 9,662.000 الى : رحمن لتصدير جميع البقوليات وخضار وفاكهه

34 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43965 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2022  برقم ايداع 13,359.000 الى : التحاد للستيراد والتوريدات العموميه

35 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5142 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2012  برقم ايداع 215.000 الى : الغذاء العربي

36 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8689 وتم ايداعه بتاريخ   

03-03-2015  برقم ايداع 509.000 الى : العطار لتشكيل المعادن والمقاولت العموميه

37 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37987 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2022  برقم ايداع 946.000 الى : راتب شحات حميده عويدان

38 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17158 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2018  برقم ايداع 1,698.000 الى : روز للمفروشات

39 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19247 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-10-2018  برقم ايداع 5,447.000 الى : البحيره اجرو كيما كيلز

40 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21838 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-05-2019  برقم ايداع 2,961.000 الى : مؤسسة براند للتصدير

41 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21838 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 14,430.000 الى : براند للتنميه الزراعيه

42 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29531 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-01-2021  برقم ايداع 364.000 الى : بيور بلستيكس
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43 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34986 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-10-2021  برقم ايداع 9,838.000 الى : رضنان للخراطه وكبس الخراطيم والتوريدات

44 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40292 وتم ايداعه 

international ( بتاريخ   17-04-2022  برقم ايداع 5,505.000 الى : مصر الدوليه للستيراد والتصدير

)egypt

45 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37527 وتم ايداعه بتاريخ   

03-01-2022  برقم ايداع 108.000 الى : جيهان شعبان محمد حسن صبرى

46 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12198 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-08-2016  برقم ايداع 2,850.000 الى : المصطفى لتجاره المواد الغذائيه

47 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44592 وتم ايداعه 

Fresh Produce بتاريخ   25-12-2022  برقم ايداع 14,832.000 الى : فريش برديوس

الشخاص

1 - عاطف محمد رمضان محمد اللطش  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   14370 وتم ايداعه بتاريخ  

29-05-2017 برقم ايداع    2176تم التأشير فى تاريخ   29-05-2017   بــ  تم رفع اسم السيد/ عاطف محمد 

اللطش من السجل اعتمادا على الغاء التوكيل الرسمى العام برقم  831/ ح /2019 بمحضر تصديق برقم 870 / 

س/ 2022

2 - صبحي وجدي صبحي اندراوس  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   16757 وتم ايداعه بتاريخ  2018-02-13 

برقم ايداع    964تم التأشير فى تاريخ   13-02-2018   بــ  

3 - رافت نادر متقال  متقال الحوت  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   19674 وتم ايداعه بتاريخ  2018-11-19 

برقم ايداع    6271تم التأشير فى تاريخ   19-11-2018   بــ  

4 - سلمى سامى كمال غراب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   42549 وتم ايداعه بتاريخ  30-08-2022 برقم 

ايداع    9910تم التأشير فى تاريخ   30-08-2022   بــ  

5 - عاطف عبدالفتاح محمد الخباطى  مدير فرع المقيد برقم قيد   44321 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-11 

برقم ايداع    14148تم التأشير فى تاريخ   11-12-2022   بــ  

6 - سامح احمد محمد احمد يوسف  مدير فرع المقيد برقم قيد   35293 وتم ايداعه بتاريخ  26-12-2022 برقم 

ايداع    14905تم التأشير فى تاريخ   26-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه شيماء سامي علي مجلي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    41908 قيدت فى 17-07-2022 برقم 

ايداع   8315 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه وترك التجارة نهائيا

2 - شركة محمد سعد محمد الحلواني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    32694 قيدت فى 28-07-2021 برقم 

ايداع   6107 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركه وانعدام النشاط التجاري

3 - محمد مصطفي عبداللطيف سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    33040 قيدت فى 15-08-2021 برقم 

ايداع   6675 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخ الشركه وانعدام النشاط التجاري

رأس المال

1 - شركه  السيد مرسى السيد محمد مرسى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     13953 قيدت فى 

05-04-2017 برقم ايداع    1430وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

2 - النجار للتصدير والتجارة ) حسين بسيوني احمد النجار وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     41044 قيدت فى 

15-05-2022 برقم ايداع    6263وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

3 - طارق محمد احمد محمود و شريكه على محمد احمد شركة سبق قيدها برقم     20356 قيدت فى 

16-01-2019 برقم ايداع    321وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

العناوين

1 - صالح مسعود نصيب وشركاة شركة سبق قيدها برقم     19573 قيدت فى 08-11-2018 برقم ايداع    

6075وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الوحده 45 مدينة النوبارية الجديده 

المنطقه الصناعيه الولي - بملك / شركة الخوه العرب لحفظ الخضروات والفاكهه

2 - محمود محمد عبد الدايم عفيشه و شركاه شركة سبق قيدها برقم     14200 قيدت فى 08-05-2017 برقم 

ايداع    1886وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محلة نصر - بملك / احمد 

محمد عبدالدايم محمد عفيشه
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النشاط

1 - شركه  السيد مرسى السيد محمد مرسى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     13953 قيدت فى 

05-04-2017 برقم ايداع    1430 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة 

ليصبح : تجاره وتجميع وتصنيع المفروشات وعموم الستيراد والتصدير

2 - عصام الدين عبدالعزيز ناصر و شركاه شركة سبق قيدها برقم     16361 قيدت فى 16-01-2018 برقم 

ايداع    291 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة ليصبح : استصلح 

الراضي الصحراويه والبور والمقاولت العموميه المتكامله و المقاولت العموميه المتكامله و النتاج الحيواني 

والداجني والستزراع السمكي

3 - شركة ادريس حلمى عبدالخالق عبدالجليل و شريكته شركة سبق قيدها برقم     26576 قيدت فى 

13-07-2020 برقم ايداع    3661 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة 

ليصبح : مقاولت عامه

الكيان القانونى

1 - محمود محمد عبد الدايم عفيشه و شركاه شركة سبق قيدها برقم     14200 قيدت فى 08-05-2017 برقم 

ايداع    1886 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14200   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-2017 برقم ايداع    1886 الى   محمود محمد عبد الدايم عفيشه و شركاه

2 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17168   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-03-2018 برقم ايداع    1709 الى   أحمد جمعه أحمد حسن حربي وشركاه
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الشخاص

1 - السيد مرسى السيد محمد مرسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13953   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2017 برقم ايداع   1430 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2017  بــ :  تكون الدارة و التوقيع من حق 

الشريك الول منفردا و فى الغراض الخاصة بنشاط الشركة و كذلك له حق السحب و اليداع و القتراض و 

البيع و الشراء و الرهن و فتح العتمادات و كافة المعاملت البنكية بإسم الشركة و كذلك التعاقدات و إبرام 

التفاقيات مع جميع الجهات التى لها علقة بالشركة و بإسم الشركة و فى الغراض الخاصة بالشركة 0

2 - علي فتحي علي ابوالعز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16361   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-16 

برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2018  بــ :  

3 - عبدالغنى عبدالمقصود عبدالعزيز ابوزهره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16419   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

4 - هشام متولي محمد السحرتي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16419   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

5 - أحمد فتحي علي اللوندي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16419   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

6 - هانى طه مصطفى عسران عبدالدايم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16419   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

7 - محمد عرفه كامل حميده الغنام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16419   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

8 - هاني عرفه كامل حميده الغنام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16419   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

9 - صبحى ضيف مشوب موسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19573   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  

10 - صالح مسعود نصيب جاب ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19573   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  ويصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين السيد / صالح مسعود نصيب جاب ا والسيد / صبحي ضيف مشوب موسي ) مجتمعين أو 

منفردين ( الحق في تمثيل الشركة امام المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والغرف التجارية 

والتسجيل التجاري ومصلحة الضرائب ومأموريتها المختلفة والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومدريات القوي 

العاملة ووحدات وادارات المرور علي مستوي الجمهورية ووزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها ومصلحة 

الجمارك وشركات التامين ومباشرة جميع هذه الختصاصات وتسليم وتسلم كافة العقود والوراق والمستندات من 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم 

والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن وحق كفالة الغير والسيد / صالح مسعود نصيب جاب ا ) 

منفردا ( الحق في التصرف بالشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ومنها السيارات و المنقولت 

والعقارات والتوقيع علي ذلك امام الشهر العقاري المختص وله الحق في التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والسحب من البنوك وكذلك العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحويلت البنكيه وله الحق في 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

11 - عيد ضيف مشوب موسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19573   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  
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12 - صالح مسعود نصيب جاب ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19573   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  ويصبح حق الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين السيد / صالح مسعود نصيب جاب ا والسيد / صبحي ضيف مشوب موسي ) مجتمعين أو 

منفردين ( الحق في تمثيل الشركة امام المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والغرف التجارية 

والسجيل التجاري ومصلحة الضرائب ومأموريتها المختلفة والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومدريات القوي 

العاملة ووحدات وادارات المرور علي مستوي الجمهورية ووزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها ومصلحة 

الجمارك وشركات التامين ومباشرة جميع هذه الختصاصات وتسليم وتسلم كافة العقود والوراق والمستندات من 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم 

والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن وحق كفالة الغير وللسيد / صالح مسعود نصيب جاب ا ) 

منفردا ( الحق في التصرف بالشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ومنها السيارات و المنقولت 

والعقارات والتوقيع علي ذلك امام الشهر العقاري المختص وله الحق في التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والسحب من البنوك وكذلك العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحويلت البنكيه وللشريك 

المتضامن / صبحي ضيف مشوب موسي حق التوقيع علي الشيكات والمعاملت والتحويلت البنكيه التي ل تزيد 

قيمتها عن 500000 جم ) خمسمائه ألف جنيه مصري ل غير ( وما ذاد عن ذلك فلبد من توقيع الشريك 

المتضامن /  صالح مسعود نصيب جاب ا ) منفردا ( ولهما الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

13 - محمود محمد عبدالدايم عفيشه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  حق الدارة من حق الشريك 

المتضامن بهذا العقد / محمود محمد عبدالدايم وله وحده حق الداره والتوقيع عن الشركه والتعامل باسمها مع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك والمطاحن ) شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا ( بعموم الجمهورية 

وللمدير المسئول حق القتراض من البنوك باسم الشركه ولصالحها والتعامل علي حسابات الشركه لدي البنوك 

والمطاحن بعموم الجمهوريه ) شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا (

14 - ايمان محمد عبدالدايم عفيشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

15 - فاطمه الزهراء محمد عبدالدايم عفيشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

16 - حنان محمد عبدالدايم عفيشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

17 - احمد محمد عبدالدايم عفيشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

18 - عبدالرحمن محمد عبدالدايم عفيشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

19 - اسماء محمد عبد الدايم عفيشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

20 - فرحانه حسن عبد الهادى عفيشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

21 - رشيدة محمد عبد الدايم عفيشة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14200   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

22 - مجدى فتحى عبدا حربى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17168   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

23 - ابراهيم فتحى ابراهيم عجمى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17168   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

24 - صبحي رزق عيد جوهر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17168   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  
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25 - احمد جمعه احمد حسن حربى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17168   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات السابقة المذكورة بالعقد السابق

26 - فتحي جمعه احمد حسن سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17168   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - صيدليه الدكتوره  حسناء السيد توتو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2118   قيدت فى   03-08-2009 برقم 

ايداع    852 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

2 - عادل سميح محمد شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5154   قيدت فى   04-03-2012 برقم ايداع    

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

3 - أكرام أبراهيم محمد الحلوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9105   قيدت فى   04-05-2015 برقم ايداع    

1187 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

4 - محمد صلح الدين عبد المجيد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9367   قيدت فى   09-06-2015 برقم 

ايداع    1583 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

5 - أنعام شحاته مصطفى درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11761   قيدت فى   22-06-2016 برقم ايداع    

2134 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

6 - اسلم عبد المجيد صالح عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13065   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    4344 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

7 - معتز فكرى ادريس حامد البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   750   قيدت فى   08-07-2008 برقم ايداع    

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

8 - بشره شحاته عبد المعطى عبد العال زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1603   قيدت فى   2009-02-24 

برقم ايداع    234 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-23

9 - محمد سيد حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5866   قيدت فى   18-12-2012 برقم ايداع    

1319 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

10 - السيد محمد محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7568   قيدت فى   22-06-2014 برقم ايداع    

1022 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

11 - احمد صبحى انور عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10469   قيدت فى   29-12-2015 برقم 

ايداع    3409 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

12 - مدحت امين بيومى عبد ا الخراشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10985   قيدت فى   2016-03-07 

برقم ايداع    829 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

13 - عبد ا منصور عبد الونيس عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11653   قيدت فى   

05-06-2016 برقم ايداع    1962 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-04

14 - وائل عبد العزيز عبد السميع برانيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12905   قيدت فى   2016-12-07 

برقم ايداع    4104 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

15 - محمد ربيع احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13158   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

19 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

16 - هشام عبدالحميد حامد عبدالحميد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13461   قيدت فى   

07-02-2017 برقم ايداع    517 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-06

17 - سعيد محمد حسانين عوض زلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13472   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    534 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

18 - محمود جلل حسن عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15090   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    3612 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

19 - جمعه على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15236   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    

3874 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30
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20 - اشرف السنوسى محمد ذكى سليمان ) السنوسى لتجارة السيارات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15527   

قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    4460 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-01

21 - احمد سعيد عياد عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15840   قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    

5045 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

22 - جمعه عبدالسلم عبدالعزيز على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16184   قيدت فى   01-01-2018 برقم 

ايداع    2 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

23 - هشام محمد عبد العزيز عبد الحاكم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1351   قيدت فى   17-12-2008 برقم 

ايداع    1482 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

24 - محمد زغلول محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3140   قيدت فى   23-05-2010 برقم ايداع    

706 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-22

25 - سماح صبرى رفاعى بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4065   قيدت فى   06-02-2011 برقم ايداع    

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

26 - بوسينا عبد المنعم محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7973   قيدت فى   13-10-2014 برقم 

ايداع    1709 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

27 - أحمد مسعود غضابى حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11443   قيدت فى   08-05-2016 برقم ايداع    

1603 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

28 - بكر السيد خليل السطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12832   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

3954 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

29 - سمير على ابراهيم عبد الحميد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15126   قيدت فى   2017-09-18 

برقم ايداع    3677 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

30 - هشام محمود لملوم محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15355   قيدت فى   15-10-2017 برقم 

ايداع    4119 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

31 - شيماء عبدالفتاح عيسى على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16119   قيدت فى   25-12-2017 برقم 

ايداع    5560 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

32 - فاتن محمود عباس ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   511   قيدت فى   21-05-2008 برقم ايداع    

540 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

33 - سيد عيد محمد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4437   قيدت فى   24-05-2011 برقم ايداع    682 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

34 - مصطفى محمود محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5839   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

35 - علء يوسف محمود ابو الليف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7237   قيدت فى   30-03-2014 برقم ايداع    

493 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

36 - محمود فرج محمد احمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12769   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    3849 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

37 - محمد توفيق سعد سيدأحمد العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13654   قيدت فى   2017-02-28 

برقم ايداع    864 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

38 - محمد صابر عبدالفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15167   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    3746 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

39 - محمد إبراهيم عبدالعال زعتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15437   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    4285 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

40 - أحمد محمد علوانى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15638   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

4701 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

41 - جمال محمد مختار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16132   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

5587 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25
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42 - احمد عبد القادر احمد المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3471   قيدت فى   22-08-2010 برقم 

ايداع    1106 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

43 - احمد محمد عبدا الحمامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3833   قيدت فى   08-12-2010 برقم ايداع    

1565 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

44 - اسلم موسى ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5850   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

1290 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

45 - محمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6337   قيدت فى   

21-05-2013 برقم ايداع    679 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-20

46 - عمرو عيد اسماعيل المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7053   قيدت فى   12-02-2014 برقم ايداع    

213 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-11

47 - أحمد عبدالغنى السيد ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14889   قيدت فى   13-08-2017 برقم ايداع    

3144 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

48 - عبدا السيد محمد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15287   قيدت فى   09-10-2017 برقم ايداع    

3986 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

49 - جورج رفعت فانوس إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15449   قيدت فى   25-10-2017 برقم 

ايداع    4309 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

50 - غريب حسن إبراهيم درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15531   قيدت فى   02-11-2017 برقم 

ايداع    4472 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

51 - محمود عبدالمنعم محمد يوسف صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15927   قيدت فى   2017-12-11 

برقم ايداع    5203 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

52 - نادر عوض عبدالرازق السيد العسكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15937   قيدت فى   2017-12-11 

برقم ايداع    5221 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

53 - ساره ابراهيم ابراهيم عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16121   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    5565 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

54 - عوض محمد طاهر عوض خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2101   قيدت فى   29-07-2009 برقم 

ايداع    831 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-28

55 - سريه احمد محمود زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2863   قيدت فى   15-03-2010 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

56 - ايمن النصارى ابراهيم الطنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3584   قيدت فى   30-09-2010 برقم 

ايداع    1250 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-29

57 - ابراهيم هاشم بحات محمد مهيوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5693   قيدت فى   09-10-2012 برقم 

ايداع    1060 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

58 - محمد عبد المحسن علي سعد حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8202   قيدت فى   2014-12-02 

برقم ايداع    2110 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

59 - عبدا احمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10499   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

3555 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

60 - محمد نور رمضان حجاب صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13115   قيدت فى   27-12-2016 برقم 

ايداع    4425 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

61 - عادل على إبراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13658   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

868 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

62 - منى سعيد محمد حجاج يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14995   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    3386 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

63 - احمد عبدالوهاب احمد يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15860   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

5087 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04
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64 - خالد صالح داود عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5516   قيدت فى   26-07-2012 برقم ايداع    

796 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

65 - حسين محمد رواش الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5795   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    

1217 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

66 - تامر جلل شعبان منصور كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10294   قيدت فى   12-02-2017 برقم 

ايداع    588 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

67 - تامر جلل شعبان منصور كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10294   قيدت فى   29-11-2015 برقم 

ايداع    3094 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

68 - أحمد عبدالهادى عبده أبو حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13547   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    659 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

69 - شريف رمضان محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14557   قيدت فى   02-07-2017 برقم 

ايداع    2530 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

70 - أحمد السعيد على عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15607   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

4652 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

71 - محمد منتصر محمد شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15742   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    

4884 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

72 - محمود صابر حسن فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15947   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

5247 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

73 - فراشة عبدالجواد ) احمد محمد محمد على عبدالجواد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4744   قيدت فى   

22-09-2011 برقم ايداع    1148 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-21

74 - محمود مصطفى محمود حمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13370   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    367 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

75 - محمد حسن محمد حسين زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15228   قيدت فى   01-10-2017 برقم 

ايداع    3856 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

76 - محمود عبدالحليم موسى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16080   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    5486 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

77 - ياسر حجاج يوسف حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1385   قيدت فى   28-12-2008 برقم ايداع    

1523 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-27

78 - بسمه صلح عبد العزيز قميحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1386   قيدت فى   28-12-2008 برقم 

ايداع    1524 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-27

79 - هانى محمد ابراهيم محمد اللقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4513   قيدت فى   09-04-2014 برقم 

ايداع    587 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

80 - هانى محمد ابراهيم محمد اللقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4513   قيدت فى   23-06-2011 برقم 

ايداع    811 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

81 - بشير ابراهيم محارب خليل النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5178   قيدت فى   11-03-2012 برقم 

ايداع    270 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

82 - امير محروس لبيب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5692   قيدت فى   08-10-2012 برقم ايداع    

1056 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

83 - وليد سعد عبدالنبى جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7801   قيدت فى   28-08-2014 برقم ايداع    

1426 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

84 - حسن اسماعيل اسماعيل العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11647   قيدت فى   02-06-2016 برقم 

ايداع    1951 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

85 - خالد علء حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14694   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

2778 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

Page 91 of 98 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

86 - محمد عبد الوهاب كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14744   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    2868 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

87 - عبد الرحمن محمود انور محمود عجوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14990   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    3366 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

88 - رانيا سامى احمد هميسه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15027   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

3463 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

89 - خالد محمد المين السيد البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15850   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    5065 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

90 - احمد فتحى محمود محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16135   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    5596 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

91 - طارق ربيع حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227   قيدت فى   27-03-2008 برقم ايداع    237 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-26

92 - ابراهيم عزيزى احمد عبدالمجيد صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3763   قيدت فى   2010-11-21 

برقم ايداع    1480 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

93 - القبانى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6614   قيدت فى   23-09-2013 برقم ايداع    

1158 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22

94 - معوض محمد محمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8741   قيدت فى   11-03-2015 برقم ايداع    

611 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

95 - لمياء عبدالحليم حافظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10437   قيدت فى   24-12-2015 برقم 

ايداع    3353 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

96 - أيمن محمد محمد طه النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12396   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

3198 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

97 - مدحت حميده عيسى على خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12982   قيدت فى   15-12-2016 برقم 

ايداع    4220 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

98 - فرج سالم فرج محمد واعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16169   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

5658 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

99 - ابو سمره محمد الصغير احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2013   قيدت فى   2009-06-24 

برقم ايداع    719 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

100 - اشرف عبد الونيس موسى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3786   قيدت فى   24-11-2010 برقم 

ايداع    1510 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

101 - عاطف زكى محمد ديبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5357   قيدت فى   23-05-2012 برقم ايداع    

562 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

102 - فايزة السيد حسن ديبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5672   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    

1025 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

103 - )حليم لقطع غيار السيارات( كيرلس حليم عطا ا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5819   قيدت فى   

29-11-2012 برقم ايداع    1247 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

104 - الفخرانى موتورز لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6409   قيدت فى   2017-06-05 

برقم ايداع    2290 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

105 - حمد صالح حمد العوامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10495   قيدت فى   03-01-2016 برقم ايداع    

2 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

106 - نجية عبد الصادق عبد الونيس عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10641   قيدت فى   

24-01-2016 برقم ايداع    252 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-23
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107 - وليد عبدالغفار إبراهيم الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12863   قيدت فى   29-11-2016 برقم 

ايداع    4007 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

108 - أحمد أحمد محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14817   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

3008 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

109 - احمد كمال عبدالمطلب ابوخطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16181   قيدت فى   31-12-2017 برقم 

ايداع    5684 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

110 - الشقر للتجارة و التوكيلت ) طلعت سعد ابوالفتوح محمد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342   قيدت فى   

16-01-2012 برقم ايداع    46 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-15

111 - محمد عبد الرحمن احمد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   579   قيدت فى   04-06-2008 برقم 

ايداع    617 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-03

112 - محمود محروس خليفة عكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2425   قيدت فى   11-11-2009 برقم ايداع    

1227 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10

113 - محمد صلح الدين عبد السلم محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11974   قيدت فى   

02-08-2016 برقم ايداع    2517 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-01

114 - شيماء عبد المعطى حسين حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13104   قيدت فى   26-12-2016 برقم 

ايداع    4403 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

115 - عبد العظيم محمود احمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13635   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    820 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

116 - احمد حسن عبد الحميد ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14501   قيدت فى   2017-06-15 

برقم ايداع    2417 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

117 - محمود خليل على خليل العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14676   قيدت فى   2017-07-18 

برقم ايداع    2748 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

118 - محمد أحمد مبروك عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14747   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    

2877 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

119 - امانى سعيد حسن الخيارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15058   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

3534 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

120 - عماد السيد مصطفى محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15117   قيدت فى   2017-09-14 

برقم ايداع    3655 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

121 - صيدلية الدكتور  احمد سنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1171   قيدت فى   19-10-2008 برقم 

ايداع    1272 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

122 - صيدلية الدكتور  احمد سنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1171   قيدت فى   27-09-2017 برقم 

ايداع    3810 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

123 - مصطفى عمر السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6546   قيدت فى   01-09-2013 برقم ايداع    

1038 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-31

124 - احمد شعبان عبد الباري سعد ابو رابح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8474   قيدت فى   2015-01-21 

برقم ايداع    157 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

125 - ايمن محمد على عبد السلم تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11295   قيدت فى   2016-04-13 

برقم ايداع    1347 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

126 - سعاد محمد احمد الشنديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11951   قيدت فى   31-07-2016 برقم ايداع    

2478 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

127 - حمدى السيد حامد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12988   قيدت فى   15-12-2016 برقم 

ايداع    4227 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14
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128 - عبير حسن خميس عبدالمقصود أبو قوطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14080   قيدت فى   

23-04-2017 برقم ايداع    1670 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-22

129 - وليد جابر عباس حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15922   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

5196 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

130 - ياسر عبدالمنعم عبدالحميد معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16351   قيدت فى   2018-01-16 

برقم ايداع    275 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

131 - محمد محمود عبدالحميد اسماعيل العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5142   قيدت فى   

28-02-2012 برقم ايداع    215 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-27

132 - محمد محمود عبدالحميد اسماعيل العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5142   قيدت فى   

19-04-2012 برقم ايداع    432 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-18

133 - خميس ماهر ياسين عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11189   قيدت فى   03-04-2016 برقم ايداع    

1187 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

134 - طلعت كمال يوسف محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12066   قيدت فى   11-08-2016 برقم 

ايداع    2650 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

135 - حماده السعيد عبد القادر ابو القاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12907   قيدت فى   2016-12-07 

برقم ايداع    4106 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

136 - علء محمود على محمود خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12944   قيدت فى   12-12-2016 برقم 

ايداع    4166 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

137 - سامى محمد نصار التونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13502   قيدت فى   12-02-2017 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

138 - طه محمود عبد الهادى عبد اللطيف عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16151   قيدت فى   

27-12-2017 برقم ايداع    5622 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-26

139 - محمد عبد السلم سبيته سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5119   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    

169 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

140 - فهمى رفيق فهيم ميخائيل عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5610   قيدت فى   10-09-2012 برقم 

ايداع    933 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

141 - عصام عربى عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7260   قيدت فى   03-04-2014 برقم 

ايداع    530 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-02

142 - العطار لتشكيل المعادن والمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8689   قيدت فى   

03-03-2015 برقم ايداع    509 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-02

143 - حمد مبروك عبدالعاطى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11894   قيدت فى   21-07-2016 برقم 

ايداع    2375 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

144 - مرسا موسى بستان عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12053   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    2632 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

145 - اسامه سعيد مبروك على مغيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13430   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    468 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

146 - احمد صلح مصطفى عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13689   قيدت فى   05-03-2017 برقم 

ايداع    917 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

147 - محمود احمد محمود ابو العيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14574   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    2568 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03
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148 - عبدا عبدالسلم سبيته سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14892   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    3149 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

149 - محمد السيد موسى محمد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15281   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    3971 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

150 - حمدا عبدا عطيه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15341   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

4096 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

151 - محمد محمد محمد ابوزينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15943   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

5233 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

152 - احمد احمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2146   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

2712 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

153 - محمد فوزى مبروك عبد اللطيف فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2561   قيدت فى   2009-12-29 

برقم ايداع    1394 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

154 - سامح سيد أحمد عبدالعال محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9284   قيدت فى   

28-05-2015 برقم ايداع    1458 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-27

155 - صقر عبدالحفيظ عبدا أبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9426   قيدت فى   15-06-2015 برقم 

ايداع    1668 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

156 - رضا زكى محمد دبيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10382   قيدت فى   13-12-2015 برقم ايداع    

3255 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

157 - مصطفى صبرى محمد محمود خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12640   قيدت فى   2016-11-02 

برقم ايداع    3615 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

158 - محمد ابراهيم ابوالهنا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14695   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    2779 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

159 - هانى منير فهمى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14809   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

2994 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

160 - اسبيته موتورز ) اسبيته انور عوض مسعود (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15955   قيدت فى   

13-12-2017 برقم ايداع    5256 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-12

161 - اسامه شريف مصطفى محمد عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16399   قيدت فى   

18-01-2018 برقم ايداع    356 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-17

162 - صيدلية الدكتور امين فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2169   قيدت فى   17-08-2009 برقم ايداع    

909 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

163 - محمد جميل عبد الحميد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5359   قيدت فى   23-05-2012 برقم 

ايداع    564 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

164 - احمد انور عبد العزيز السنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5628   قيدت فى   16-09-2012 برقم 

ايداع    958 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

165 - احمد عبدالرحمن عبدالحميد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5691   قيدت فى   07-10-2012 برقم 

ايداع    1053 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

166 - ابراهيم محمد محمد ابراهيم حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13641   قيدت فى   2017-02-27 

برقم ايداع    829 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

167 - مبروكه راضى عبد القادر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14220   قيدت فى   2017-05-10 

برقم ايداع    1916 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

168 - ياسر إبراهيم رجب عوض القط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15286   قيدت فى   09-10-2017 برقم 

ايداع    3985 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

Page 95 of 98 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

169 - ياسمين السيد موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15666   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

4753 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

170 - اسامه احمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16025   قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    

5390 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

171 - محمود محمد راشد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16304   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

207 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

172 - السعيد شعبان محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4921   قيدت فى   29-11-2011 برقم 

ايداع    1418 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

173 - محمد سعد عطا ا جفلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5486   قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    

756 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

174 - عبد ا صبري عبد ا السماك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8553   قيدت فى   08-02-2015 برقم 

ايداع    285 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

175 - رمزى عبده إبراهيم الفلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15156   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

3733 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

176 - احمد مشحوت محمد قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16288   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

177 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

177 - وليد محمد محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2338   قيدت فى   14-10-2009 برقم ايداع    

1117 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-13

178 - الحصرى للسجاد ) ياسمين حسين احمد رمضان الحصرى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8518   قيدت 

فى   01-02-2015 برقم ايداع    228 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-31

179 - هيام عنتر محمد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11158   قيدت فى   29-03-2016 برقم ايداع    

1133 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

180 - فرج الصافى عبدالمولى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12585   قيدت فى   25-10-2016 برقم 

ايداع    3518 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

181 - شعبان فرج سرماح كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13388   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

392 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

182 - صابر شوقى صابر عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13504   قيدت فى   12-02-2017 برقم 

ايداع    589 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

183 - محمد رمضان محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14595   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    2602 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

184 - سحر محمد عرفه الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14720   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

2830 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

185 - نرمين عنتر عيد رشاد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14926   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    3222 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

186 - بيشوى فكرى حليم مسيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15354   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

4118 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

187 - عبده عرابى عبدالمجيد نمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15487   قيدت فى   30-10-2017 برقم 

ايداع    4397 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

188 - محمد فوزى عبدالحميد نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16187   قيدت فى   01-01-2018 برقم 

ايداع    8 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

189 - حسن منصور المهدى حسن ابوعويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16357   قيدت فى   

16-01-2018 برقم ايداع    287 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-15
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190 - محمد عبدالول عبدالقوى الفاضلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16381   قيدت فى   2018-01-17 

برقم ايداع    322 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

191 - حسام محمد عبد الهادى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2441   قيدت فى   16-11-2009 برقم 

ايداع    1246 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15

192 - حسام محمد عبد الهادى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2441   قيدت فى   16-11-2009 برقم 

ايداع    1247 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15

193 - حمدى احمد ابو السعود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2529   قيدت فى   16-12-2009 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

194 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4584   قيدت فى   2011-07-21 

برقم ايداع    915 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

195 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4584   قيدت فى   2015-12-27 

برقم ايداع    3376 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

196 - عز الدين محمود محمد حسين الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8460   قيدت فى   2015-01-18 

برقم ايداع    131 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

197 - جابر انيس مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9018   قيدت فى   19-04-2015 برقم ايداع    

1043 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

198 - بسمه سعيد صالح عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12263   قيدت فى   06-09-2016 برقم 

ايداع    2973 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

199 - حافظ على حافظ عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12586   قيدت فى   26-10-2016 برقم ايداع    

3521 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

200 - زياد حازم عبداللطيف حسن عشوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15343   قيدت فى   2017-10-15 

برقم ايداع    4100 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

201 - أحمد نصر حماد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15877   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

5124 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

202 - تامر جمال عبد القادر عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3297   قيدت فى   01-07-2010 برقم 

ايداع    902 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

203 - علء السعيد اسماعيل فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6329   قيدت فى   19-05-2013 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

204 - احمد عبد الفتاح على شعيره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8786   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

205 - نبيل سعد عباس مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10329   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

3163 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

206 - محمود إبراهيم محمود إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11578   قيدت فى   24-05-2016 برقم 

ايداع    1833 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

207 - بدر لتأجير الميكنة الزراعية ) سيد أحمد فرحات سيد أحمد بدر (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15557   

قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    4530 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-06

208 - شريف عبدا شحاته عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16043   قيدت فى   2017-12-19 

برقم ايداع    5419 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18
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تجديد شركات

1 - شركه  محمد يوسف اسماعيل مبروك و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   13678  قيدت فى  

02-03-2017 برقم ايداع   900 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

2 - شركه الرضا لنتاج الطوب الطفلى)محمد عبد الفتاح الفيشاوى وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   6206  

قيدت فى  01-04-2013 برقم ايداع   452 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/03/2023  12:00:00ص

3 - شركه  مصطفى صبحى محمد ابو السعد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12281  قيدت فى  

07-09-2016 برقم ايداع   3001 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2026  12:00:00ص

4 - لبنى عبد السلم القرو وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   6251  قيدت فى  15-04-2013 برقم ايداع   

521 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2023  12:00:00ص

5 - شركه  حاتم الغنام و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14500  قيدت فى  15-06-2017 برقم ايداع   

2416 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

6 - محمود محمد عبد الدايم عفيشه و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14200  قيدت فى  2017-05-08 

برقم ايداع   1886 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

7 - اللمسى فارم ) يوسف رفعت محمود اللمسى و شريكيه (   شركة سبق قيدها برقم :   5868  قيدت فى  

19-12-2012 برقم ايداع   1321 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

8 - الشركه الدوليه للنتاج الحيوانى ) محمد رفعت محمود اللمسى وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   5868  

قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   1350 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/12/2027  12:00:00ص

9 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   5868  قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   1350 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

10 - عصام الدين عبدالعزيز ناصر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16361  قيدت فى  2018-01-16 

برقم ايداع   291 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2028  

12:00:00ص

11 - سعيد محمد صقر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16419  قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   

386 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص
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