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قيود أفراد

1 - فكيه سعد محمد عبدالتواب الديهى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11570 ورقم قيد 159339    محل رئيسى  عن حقن بلستيك, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك اسماعيل 

محمد اسماعيل سلمه

2 - ابوناجى لتجاره زيوت السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11572 ورقم قيد 159340    محل رئيسى  عن تجاره زيوت سيارات, بجهة محافظة الغربية شارع الخربتاوى 

بملك محمد عرفه مصطفى البليهى

3 - مصطفي ابراهيم محمد ابوحميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11580 ورقم قيد 159341    محل رئيسى  عن خدمات مابعد الطباعه, بجهة محافظة الغربية 25ش ابوبكر 

الصديق من الطريق السريع بملك عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح

4 - محمود عبدالمنعم سند ابوشوشه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11582 ورقم قيد 159342    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات حشريه واسمده ورقيه, بجهة محافظة الغربية كفر 

خضر بملك ام محمد سعد محمد يوسف

5 - فريد حلمي عزام محمد عزام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11584 

ورقم قيد 159343    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك سامح اسماعيل عزام 

محمد عزام

6 - فراشه ابراهيم عقاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11596 ورقم 

قيد 159344    محل رئيسى  عن فراشه كهرباء, بجهة محافظة الغربية الجامع الشرقى ادشاى بملك احمد 

عبدالحميد احمد عقاب

7 - حامد نبيل احمد محمد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11604 ورقم قيد 159345    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الغربية شارع سعيد 

تقاطع شارع السيد العجمى بملك محمد عبدالسلم عبدالمجيد على

8 - انوار محمد عبدالقادر القط تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11605 

ورقم قيد 159346    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك السيد صلح محمد 

الشيخ

9 - سهير ممدوح محمد انيس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11606 

ورقم قيد 159347    محل رئيسى  عن مركز تنميه  مهارات اطفال فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الغربية 32شارع ثروت مع العنانيه بملك مممدوح محمد انيس 

محمود

10 - مصطفى عبدا مصطفى البريدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11611 ورقم قيد 159348    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية سبرباى طريق 

طنطا كفر الشيخ بملك سميه احمد عبدالفتاح الشاذلى

11 - نادر كمال  عبدالعزيز على الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 11619 ورقم قيد 159349    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع شنط, بجهة محافظة الغربية عزبه ابوموسى 

- كفر العرب بملك كمال عبدالعزيز على الشرقاوى

12 - شاهين عبدالوهاب محمد على دراز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

11621 ورقم قيد 159350    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 1 شارع سيجر 

بجوار المركز الطبى بملك عبدا رشوان عبدالستار سعد
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13 - يامن سمير عزيز الشلقامى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11628 ورقم قيد 159352    محل رئيسى  عن مكتب الستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 والتصدير, بجهة محافظة الغربية حسان بن  ثابت بملك نشوى السيد ابراهيم جامع

14 - محمود احمد احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 11640 

ورقم قيد 159353    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية داير الناحيه نفيا بملك/ محمود احمد 

احمد خليفه

15 - شروق عصام صادق حامد الشوره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11641 ورقم قيد 159354    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الغربية كفرالشيخ مفتاح بملك 

ابراهيم احمد محمد الزعبلوى

16 - نجلء الدسوقى عبدالصادق ابراهيم بيومى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع 11649 ورقم قيد 159355    محل رئيسى  عن تموين, بجهة محافظة الغربية دمنهور الوحش بملك/ 

محمد عبدالصادق سلمه عزب موافى

17 - عبدالعال عبدالمجيد محمد عبدالعال الغايش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع 11654 ورقم قيد 159356    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة الغربية عزبه 

الغايش - بار الحمام بملك/ على عبدالعال عبدالمجيد محمد الغايش

18 - امانى يحيى عبدالحفيظ على الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 11660 ورقم قيد 159357    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة الغربية شارع الجيش 

امام موقف المحله الجديد بملك وليد محمد ابراهيم منصور

19 - يوسف جمال عبدالحميد يوسف عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع 11675 ورقم قيد 159358    محل رئيسى  عن توريدات عامه فيما عدا الكمبيوتر ومشتملته وعدم 

توريد العماله, بجهة محافظة الغربية شارع احمد حسن من الجمهوريه بملك/ يوسف عبدالحميد يوسف عبدالحميد

20 - احمد معوض محمد احمد ابوسعيده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 11682 ورقم قيد 159359    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الغربية 17 شارع سيدى عبدالمتعال بملك/ معوض محمد احمد ابوسعيده

21 - عوض عبدالفتاح الشحات ابوحطب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

11683 ورقم قيد 159360    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الغربية كفر جعفر بملك/ احمد 

رمضان محمد النجار

22 - السيد محمد يونس محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11699 ورقم قيد 159361    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية كفر المبروك _ الساحه 

الشعبيه بملك ابراهيم السيد مرسى غنيم

23 - ايمان محمد احمد بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11701 

ورقم قيد 159362    محل رئيسى  عن تجاره النخاله )رده(, بجهة محافظة الغربية 5 شارع فاروق خلف سور 

التجنيد بملك اسامه محمد احمد بهنسى

24 - فوزى حسن محمود رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11702 ورقم قيد 159363    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الغربية كفر عسكر شارع بحر 

القطنى -  بملك/ احمد فوزى حسن وحماده رجب محمود

25 - بسمه محمد محمد مرسي شبانه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11703 ورقم قيد 159364    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ماعدا الملبس العسكريه والمفروشات, بجهة 

محافظة الغربية تطاى بملك ابراهيم محمود حسن السعدنى
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26 - خالد عمر احمد عبدالرحمن علوان تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11705 ورقم قيد 159365    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة الغربية شارع الجاريه كتامه 

بملك/ محمد شوقى فهيم الصعيدى

27 - السيد علي السيد مرجونه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11712 

ورقم قيد 159366    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الغربية 

حصه ابار بملك/ على السيد محمد مرجونه

28 - نصره الحسينى محمد محفوظ القط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11714 ورقم قيد 159367    محل رئيسى  عن ورشه موبيليات, بجهة محافظة الغربية كفر الشيخ مفتاح بملك/ 

زكريا احمد محمد الزعبلوى

29 - ايمان مرزوق محمد علي الفرارجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11722 ورقم قيد 159368    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الغربية دفره بملك محمد السيد 

الكومى حشاد

30 - نرمين عادل السيد محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11723 ورقم قيد 159369    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية شارع الجيش بملك احمد 

محمد والشناوى عادل وعبدالوكيل احمد وسعيد حسن وسامى سيد احمد وعبدالرازق احمد

31 - سادات المتولى البسطويسى سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11724 ورقم قيد 159370    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات ماعدا الملبس العسكريه, 

بجهة محافظة الغربية المنشاه الكبرى بملك/ عصام سند عبدالعزيز

32 - محمد صابر مساعد راشد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11725 ورقم قيد 159371    محل رئيسى  عن مغسله وخدمات سيارات, بجهة محافظة الغربية 13 شارع 

كورنيش النيل الجزيره بملك رفيق مرقص حليم اندراوس

33 - محمد ابوالفتوح عبدالرحيم الكابوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11731 ورقم قيد 159372    محل رئيسى  عن مكتب توريدات تجاريه, بجهة محافظة الغربية نواج بملك هند 

محمد نصر محمد

34 - السيد حسين سليمان مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11732 ورقم قيد 159373    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية شوبر بملك/ محمد 

مصطفى كمال احمد

35 - احمد محمد احمد الغرابلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11737 

ورقم قيد 159374    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية شارع 23 يوليو بجوار صيدناوى بملك/ 

محمد ماهر ومحمد عطا وخليفه عبدالعاطى على حتاته

36 - موسى وردانى وهيب بطرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11739 ورقم قيد 159375    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ومفروشات, بجهة محافظة الغربية ميت الليث 

بملك محمد السيد عيد كشك

37 - الهام ابراهيم احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11740 

ورقم قيد 159376    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الغربية شبرابلوله بملك/ عطيه محمد سيد احمد بحيرى

38 - خضره عبدالنبى عبدالمقصود عبيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11746 ورقم قيد 159377    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانيين المنظمه لذلك, بجهة 

محافظة الغربية كفرجعفر بملك جليله السيد ابراهيم موسى
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39 - سعيد اسماعيل عبدالعزيز زبادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

11751 ورقم قيد 159378    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك اسماعيل سعيد 

اسماعيل عبدالعزيز زبادى

40 - نوال عطيه السيد الفلح تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11776 

ورقم قيد 159380    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الغربية شارع عبدالعزيز حسب ا 

بملك/ سعد السيد سالم بهنسى

41 - محمد امين احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11779 

ورقم قيد 159381    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة الغربية سبرباى بملك احمد عبدالغنى ربيع البلكيمى

42 - حسين ابوالمعاطى على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11782 ورقم قيد 159382    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوزيع مواد بتروليه, بجهة محافظة الغربية منشاه 

الكردى بملك/ فوزيه سعد حسب ا على زيدان

43 - ابوزيد احمد محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11783 

ورقم قيد 159383    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك محمد احمد محمد بدوى

44 - عمادالدين محمد على يوسف بدور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11784 ورقم قيد 159384    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة الغربية شارع 

المتيت بملك محمد على يوسف بدور

45 - محمد احمد عبدالفتاح الشنراوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11785 ورقم قيد 159385    محل رئيسى  عن ورشه رخام, بجهة محافظة الغربية محله روح بملك/ اشرف 

عبدالفتاح البلتاجى

46 - هشام نبيل ابواليزيد باشا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11786 

ورقم قيد 159386    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك نبيل ابواليزيد 

عبدالنبى باشا

47 - عبدالقادر نجاح عبدالقادر عويضه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11794 ورقم قيد 159387    محل رئيسى  عن صوب زراعيه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الغربية شونى 

بملك احمد جلل عبدالقادر عويضه

48 - محمد خميس سالم على الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11799 ورقم قيد 159388    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الغربية شارع ابوبكر الصديق _ ميت حبيش البحريه بملك خميس سالم على الشرقاوى

49 - سعيد عبدالفتاح محمد دويدار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

11805 ورقم قيد 159389    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع شنط, بجهة محافظة الغربية قرانشو بجوار 

مدرسه التجاره بملك عبدالمطلب فتح ا عبدالمطلب نصير

50 - علء على عبدالنبى نحله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11809 

ورقم قيد 159390    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية الجوهريه شارع جمال عبدالناصر طريق 

طنطا بسيون محطه المعمل بملك السعيد محمد حسن

51 - محمد اسماعيل فخرى رضوان الحوتى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 11810 ورقم قيد 159391    محل رئيسى  عن تجاره بصريات, بجهة محافظة الغربية 23 يوليو برج 

الحمامى بملك/ حسين حسين محمد الحمامى
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52 - عبدالعزيز احمد غريب خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11849 ورقم قيد 159393    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبليات, بجهة محافظة الغربية برما بملك/ هانم 

السيد غريب الدماطى

53 - دينا حسين محمد عبدالرحيم النحراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 11855 ورقم قيد 159394    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك 

وتخليص جمركى للغير, بجهة محافظة الغربية شارع نصر الدين بملك/ داليا حسين محمد النحراوى

54 - هدى السيد ابراهيم الديهى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11856 

ورقم قيد 159395    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة 

الغربية كفر جعفر بملك/ جليله السيد ابراهيم موسى

55 - جليله السيد ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11862 

ورقم قيد 159396    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة 

الغربية كفر جعفر بملك خضره عبدالنبى عبدالمقصود عبيد

56 - حنان يوسف طه الحجرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11876 

ورقم قيد 159397    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى و الدولى, بجهة محافظة الغربية الجميزه بملك محمد بدوى الباصيرى حسن

57 - السيد محمد السيد محمد الشنديدي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11878 ورقم قيد 159398    محل رئيسى  عن معرض موبليات, بجهة محافظة الغربية كتامه  بملك عواطف 

محمد اليسرى

58 - اسامه خيرى حسان الغزولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11881 ورقم قيد 159399    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه بجوار مسجد الربيعه 

عزبه الربيعه بملك/ سعاد عبداللطيف على سالم

59 - احمد رفاعى اسماعيل الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11899 ورقم قيد 159400    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك/ الطالب ) احمد 

رفاعى اسماعيل الفخرانى (

60 - وليد ابراهيم فتحى ضبيش تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11903 

ورقم قيد 159401    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى نصف الى, بجهة محافظة الغربية السنطه البلد بملك 

ابراهيم فتحى ابوالعنين ضبيش

61 - ابوالحسن محمد الوفائى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11904 ورقم قيد 159402    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شبشير الحصه بملك ابراهيم اسعد 

على الربوه

62 - سامح محمود محمد محمد ابوراشد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11905 ورقم قيد 159403    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية 9 شارع العتماد من 

ترعه الشيتى بملك/ ساميه عبدالجواد الشافعى

63 - اسامه السيد عباس التطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11906 ورقم قيد 159404    محل رئيسى  عن مكتب توريدات تجاريه ماعدا توريد العماله وماعدا توريد 

الكمبيوتر, بجهة محافظة الغربية سبرباى بملك سميه احمد عبدالفتاح

64 - محمد مصطفى حسن احمد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 11907 ورقم قيد 159405    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الغربية صفوت المماليك بملك عادل 

محمود فرج سلمه
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65 - صلح صابر هلل زين العابدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

11909 ورقم قيد 159406    محل رئيسى  عن تجاره الخضروات والفاكهه, بجهة محافظة الغربية شونى بملك 

هلل زين العابدين ابوهلل

66 - علي حسن حسني محمود ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11919 ورقم قيد 159407    محل رئيسى  عن تجاره عسل النحل, بجهة محافظة الغربية شارع سكه طنطا 

بملك/ الطالب على حسن حسنى محمود ابوالخير

67 - محمد نصر على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 53,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11920 

ورقم قيد 159408    محل رئيسى  عن مخبز بلدى سياحى, بجهة محافظة الغربية ميت حبيش البحريه بملك خالد 

محمد زيدان رمضان

68 - هبه زغلول عبدالعال علم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11923 

ورقم قيد 159409    محل رئيسى  عن بيع رفايع ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية ميت حبيش القبليه بملك 

هانى احمد السيد عبدالعال

69 - يوسف مصطفى عسكر مصطفى عميره تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 11927 ورقم قيد 159410    محل رئيسى  عن مطبعه فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الغربية 8 

شارع الدكتور حسنى من شارع ترعه سناره بملك صفاء عبدالحميد محمد وفاء

70 - اسماء مجاهد حلمى سلمه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11929 

ورقم قيد 159411    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكرى, بجهة محافظة الغربية 

ميت شريف بملك احمد السيد حلمى سلمه

71 - هبه فتحى السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11938 ورقم 

قيد 159412    محل رئيسى  عن محل اكسسوارات محمول, بجهة محافظة الغربية كفر ابوداود بملك احمد 

عبدالغنى غنيم محمد

72 - عبدالمقصود عبدالمقصود عبدالهادى محمد الفرس تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 11939 ورقم قيد 159413    محل رئيسى  عن تجاره خضراوات وفاكهه, بجهة 

محافظة الغربية قرانشو بملك/ محمود عبدا محمد على ابوالخير

73 - ناجى السعيد ناجى عبدالعزيز صقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 11942 ورقم قيد 159414    محل رئيسى  عن تجاره خردوات وملبس, بجهة محافظة الغربية شبراقاص 

بملك/ على عبدالستار احمدعامر

74 - ندى رمضان شحاته مهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11943 

ورقم قيد 159415    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك/ محمد على احمد 

المكاوى

75 - احمد عادل زكى عبدالقادر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11944 ورقم قيد 159416    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية كفر الحاج داود بملك عادل زكى عبدالقادر سليمان

76 - عاطف عادل محمود ابوالنور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11946 ورقم قيد 159417    محل رئيسى  عن تجاره منظفات صناعيه والورقيات, بجهة محافظة الغربية 36 

شارع راغب مع شارع السلطان مراد بملك نجلء سمير ابراهيم عبدالهادى

77 - محمود السيد الشحات عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11966 ورقم قيد 159418    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة الغربية شارع محب مع السلطان 

مراد بملك عامر عبدالمحسن عامر
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78 - اسامه محمد عبدالحميد جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11972 ورقم قيد 159419    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الصحيه, بجهة محافظة الغربية الجوهرى -

الستينى- محله مرحوم بملك غدى احمد مصطفى السحلى

79 - معتز احمد احمد عيد وفا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11976 

ورقم قيد 159420    محل رئيسى  عن تصنيع وتجميع ساعات حائط ونجف ولوازم الديكور, بجهة محافظة 

الغربية شارع النحراوى بملك/ سيد احمد عبدالسلم سيداحمد عسكر

80 - علء صبحى عبدا الشنشورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11981 ورقم قيد 159421    محل رئيسى  عن مكتب جلى وتلميع رخام, بجهة محافظة الغربية اكوه الحصه 

بملك/ نوال عبدالعظيم محمد ابوعجيله

81 - زينات محمد حسن البشه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 11989 

ورقم قيد 159422    محل رئيسى  عن مصنع خلط اعلف ومدشه حبوب, بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك/ 

القاسم احمد محمد رمضان

82 - مازن محمد رجب عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11990 ورقم قيد 159423    محل رئيسى  عن مصنع طوب اسمنتى, بجهة محافظة الغربية منشاه عبدا بملك 

ايهاب وجيهان وسوزان محمد نبيل عبدالعزيز على و صبحيه ابواليزيد عبدا

83 - سلمه كمال سلمه جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

11992 ورقم قيد 159424    محل رئيسى  عن تجاره المصوغات بعد الحصول على الموافقات اللزمه من 

مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه, بجهة محافظة الغربية شارع الصاغه 

بملك/ سلمه كمال سلمه جرجس

84 - صيدليه/دكتور سامح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12002 ورقم قيد 159427    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية كفر سليمان عوض بملك كمال 

امين سيدهم يوسف

85 - عبدالحليم سمير عبدالحليم عيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12003 ورقم قيد 159428    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية كفر كل الباب بملك سمير 

عبدالحليم جاد عيد

86 - عمرو محمد محمد محمد عبدالغني منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 12006 ورقم قيد 159429    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات وديكورات, بجهة محافظة الغربية 

برج العاصمه شارع الجيش بملك دلل محمد محمود حميده

87 - محمد عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12013 ورقم قيد 159430    محل رئيسى  عن وكاله بالعموله لدى الشركه المصريه اللمانيه للصناعات 

النشائيه ) تجاره المواسير (, بجهة محافظة الغربية 5 شارع التحرير - العجيزى بملك/ محمود احمد محمد 

منصور

88 - منال جمعه السعيد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12019 

ورقم قيد 159431    محل رئيسى  عن تجاره الخضراوات والفاكهه, بجهة محافظة الغربية الرجديه بملك جمال 

احمد الغيار

89 - اسماء جمال على طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12027 

ورقم قيد 159432    محل رئيسى  عن ورشه موبيليات, بجهة محافظة الغربية اشناواى بملك/ ساميه يونس 

خطاب
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90 - شلبى محمد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 12036 

ورقم قيد 159433    محل رئيسى  عن تشغيل وتاجير سيارات, بجهة محافظة الغربية تلبنت قيصر بملك/ ياسر 

على احمد العبسى

91 - احمد محمد حسين ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12041 ورقم قيد 159434    محل رئيسى  عن مسمط ماكولت جاهزه, بجهة محافظة الغربية شارع شاهين 

بملك/ محمد مصطفى احمد داز

92 - ابراهيم الحسينى محمد الغمرى سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 12059 ورقم قيد 159435    محل رئيسى  عن ورشه موبيليات, بجهة محافظة الغربية شبرابلوله بملك/ 

الحسينى محمد الغمرى سلم

93 - احمد محمد السيد القسطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

12064 ورقم قيد 159436    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عامه, بجهة محافظة الغربية 

شوبر بملك/ محمد السيد ابراهيم القسطاوى

94 - السيد عبدالفتاح حسن عبدالحميد العكش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 12070 ورقم قيد 159437    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية شبرا قاص بملك ماجد السيد احمد بلل

95 - عمرو عبدالرازق عبدالحليم الجمل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12083 ورقم قيد 159438    محل رئيسى  عن تجاره زجاج, بجهة محافظة الغربية كفر كل الباب بملك ماجده 

طه شحاته القط

96 - السيد احمد السيد الحدق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12093 

ورقم قيد 159439    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك عائشه فوزى 

محمد زهو

97 - ابراهيم بدران محمود ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12099 ورقم قيد 159440    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية شبرابيل بملك يوسف 

عبدالمعطى ابوالعل داود

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

12110 ورقم قيد 159441    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الغربية شبرا بلوله بملك الدسوقى 

محمد محمد مقلد

99 - طلبه السيد طلبه السعداوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 12113 

ورقم قيد 159442    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية كفريعقوب بملك عمر على 

عمر شلبى

100 - بهيه شعبان على شعبان نوفل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12116 ورقم قيد 159443    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الغربية القضابه بملك لؤى محمد عقاد عبدالعزيز شتيوى

101 - محمود طه ابراهيم عبدالعال غالى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 12126 ورقم قيد 159445    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة الغربية 5 شارع المحطه 

الجديده بملك/ اسلم محمد حسن عثمان

102 - محمد احمد حامد محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12131 ورقم قيد 159446    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية شفا بملك/ محمد احمد احمد 

البريه
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103 - محمد مرعى السيد عبدا عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 12132 ورقم قيد 159447    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة الغربية اخناواى 

بملك/ هناء ابراهيم الشرشابى

104 - اسيا عبدالمعطى عبدالمقصود القاضى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 12133 ورقم قيد 159448    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية شارع صهارج المياه 

كتامه بملك بسيونى محمد احمد جبريل

105 - شيماء عبدا محمد عابوره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

12135 ورقم قيد 159449    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الغربية 21 شارع 

درب الديب من البورصه بملك/ علء محمود عبدالخالق العنانى

106 - ابراهيم محمود حسين سليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12181 ورقم قيد 159450    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومشتملته, بجهة محافظة الغربية ميت الحارون بملك محمود حسين ابوالعطا سليم

107 - محمد عبدا الدسوقى لشين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12187 ورقم قيد 159451    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد الحاصلت الزراعيه والبذور والشتلت 

والسمده, بجهة محافظة الغربية مسهله بملك سونيا عبدالعاطى مصطفى عيد

108 - رشا عبدالمنعم عبدالعاطى ناصف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12198 ورقم قيد 159452    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الغربية اخر شارع سعيد بجوار صيدليه 

الجندى بملك هانى خالد عبدالفتاح سلمه

109 - احمد حمدى عبدالوكيل الجزار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12199 ورقم قيد 159453    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية داير الناحيه شنره 

البحريه بملك حمدى عبدالوكيل عبدالمقصود الجزار

110 - احمد فكرى محمد السيد على  تاج الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 12200 ورقم قيد 159454    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة الغربية شارع جامع 

الشوربجى من شارع كفر عصام بملك/ فتحى سمير مصطفى حماد

111 - يوسف عمرو على عامر عبدالبر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12201 ورقم قيد 159455    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية كفر الشيخ سليم بملك 

هشام محمد عبدالجليل الشوره

112 - مقلد حسن مقلد حسن قنصوه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12203 ورقم قيد 159456    محل رئيسى  عن تجاره كاوتش سيارات, بجهة محافظة الغربية كفر ابوداود بملك 

على عبد العزيز محمد قنصوه

113 - محمد رمضان محمد برهومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12211 ورقم قيد 159457    محل رئيسى  عن محل بيع نجف واباليك, بجهة محافظة الغربية 7 شارع 

عبدالسلم سلمه بملك رمضان محمد رمضان عبدالفتاح

114 - احمد عادل احمد عاطف ابوالعزم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12213 ورقم قيد 159458    محل رئيسى  عن ورشه موبيليات, بجهة محافظة الغربية المنشاه الجديده بملك/ 

عبدالمنعم حسنين بدر الزناتى

115 - خالد ابراهيم  محمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12217 ورقم قيد 159459    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات الصيدليات ماعد الدويه, بجهة محافظة 

الغربية كفر ابوداود بملك رشاد ابراهيم محمد الشناوى
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116 - محمد سامح محمد ابراهيم حجاج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

12219 ورقم قيد 159460    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك/ سامح محمد 

ابراهيم حجاج

117 - محمد يس صديق شنب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 12239 

ورقم قيد 159461    محل رئيسى  عن مركز تدريب وتنميه بشريه فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعدالحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الغربية 2 شارع الجيش برج الطباء الستاد بملك حموده 

حمدى غرابه

118 - احمد عاطف على حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12241 ورقم قيد 159462    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ونقل بضائع ماعدا نقل الطرود البريديه وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه منجهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية برما بملك 

محمدعاطف على حموده

119 - عزه محمد عبده ابو هلل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12270 ورقم قيد 159463    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شبراقاص بملك حسن فتحى محمد 

النجار

120 - ولء حسن زكى على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 12294 

ورقم قيد 159464    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك عادل محمد 

الفخرانى

121 - زهره للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 12295 ورقم 

قيد 159465    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية النبوطين بملك عادل سيد احمد محمد 

جمال الدين زهره

122 - عمر عامر عبدالحميد زيان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12299 ورقم قيد 159466    محل رئيسى  عن تجاره نخاله, بجهة محافظة الغربية 5 شارع محمد فاروق خلف 

سور التجنيد بملك اسامه محمد احمد بهنسى

123 - ابراهيم محمد السيد سلم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 12300 

ورقم قيد 159467    محل رئيسى  عن تجاره نخاله ) رده(, بجهة محافظة الغربية 5 شارع محمد فاروق خلف 

سور التجنيد بملك اسامه محمد احمد بهنسى

124 - منى عاطف عبدالجيد الوسيمى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12310 ورقم قيد 159468    محل رئيسى  عن تحضير مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة الغربية بحر 

القطنى خلف حاكم المدينه بملك تامر حسين محمود حسين الهوارى

125 - نجلء عبدا عبدالرحمن قطب الحناوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 12311 ورقم قيد 159469    محل رئيسى  عن بقاله وعطاره, بجهة محافظة الغربية 23 يوليو بملك انس 

اسماعيل اسماعيل السمكرى

126 - احمد ابراهيم ابوالعل السيد ابوعطا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 12312 ورقم قيد 159470    محل رئيسى  عن تجاره ملبس داخليه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الغربية 5 شارع 23 يوليو بملك ناديه محمد خليفه جنجل

127 - عونى عزب السيد عزب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 12313 

ورقم قيد 159471    محل رئيسى  عن كساره خشب, بجهة محافظة الغربية عزبه الصلح الزراعى دفره بملك 

سميحه مرسى محمد حسين
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128 - خالد عبدالعزيز مصطفى شتات تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12315 ورقم قيد 159472    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبليا, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك 

عبدالفتاح محمود العطفى

129 - احمد بسيونى احمد على العسال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12317 ورقم قيد 159473    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مواد خام ودهانات, بجهة محافظة الغربية 

الفرستق بملك محمد اسماعيل العسال

130 - محمد محمود محمد مبروك شعير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

12318 ورقم قيد 159474    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية 23 يوليو بملك احمد محمود بيومى

131 - محمد صلح عبدالقوى عبدالحق سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 12328 ورقم قيد 159475    محل رئيسى  عن تجاره اطارات وبطاريات سيارات, بجهة محافظة الغربية 

94شارع شوقى تقاطع مصطفى كامل بملك ناديه عبدالجواد عبدالحق ابراهيم

132 - صفوت صبحى احمد بركه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12336 ورقم قيد 159476    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه طريق شفا بملك عزه 

محمود عبدالرحمن عيد

133 - عبدالسلم محمد عاطف الدماطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12344 ورقم قيد 159477    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث, بجهة محافظة الغربية نقطه الشرطه قريه 

برما بملك محمد عبدالعزيز السيد السيد

134 - اسراء السعيد محمد فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12348 

ورقم قيد 159478    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة الغربية محله منوف بملك محمد عطيه 

الطويل

135 - محمد خالد محمد عزام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12358 

ورقم قيد 159480    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه فيما عدا الكمبيوتر ومشتملته وتوريد العماله, بجهة 

محافظة الغربية حاره حنبش مع رزق ا من الحلو بملك احمد جمعه احمد جمعه حماده

136 - على حسن محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 12367 

ورقم قيد 159481    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليات, بجهة محافظة الغربية تلبنت قيصر بملك جمال 

على سلم

137 - حسام صبرى احمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12369 ورقم قيد 159482    محل رئيسى  عن مقاولت نقل, بجهة محافظة الغربية كفر يعقوب بملك محمد 

احمد محمد محمد ابوالعنين النجار

138 - سامى احمد السيد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

12373 ورقم قيد 159483    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك محمد 

عبدالمنعم المل

139 - محمد عبدالظاهر اسماعيل ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 12376 ورقم قيد 159484    محل رئيسى  عن تجاره خرده وقطع غيار, بجهة محافظة الغربية 61 شارع 

محمد فريد مع الكورنيش بملك احمد على سيداحمد

140 - عبدالحليم ابراهيم موسى محمد ابوسليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 12377 ورقم قيد 159485    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية سنباط 

بملك سيد احمد سعد سيد احمد فوده
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141 - اسماعيل شبل موسى اسماعيل الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 12378 ورقم قيد 159486    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات وكاوتش وجنوط, بجهة محافظة 

الغربية ميت الحارون بملك حسن شبل موسى الفخرانى

142 - محمد عبدالمعنم احمد ابراهيم جعضيض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع 12382 ورقم قيد 159489    محل رئيسى  عن نقل وتوريد مواد البناء, بجهة محافظة الغربية ابيج 

بملك ابراهيم عبدالمعنم احمد ابراهيم جعضيض

143 - حموده لتجاره العلف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 12387 

ورقم قيد 159490    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع اعلف, بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك محمود 

السيد عبدالقادر المرابع

144 - فتوح بيومى على رشوان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12388 ورقم قيد 159491    محل رئيسى  عن مزرعه لبيع وتربيه المواشى, بجهة محافظة الغربية دفره بملك 

عيد على بيومى رشوان

145 - الصباحى احمد سليمان مشالى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12389 ورقم قيد 159492    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية منشاه الوقاف بملك 

احمد سليمان احمد مشالى

146 - نرمين عليوه الدسوقى المهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12391 ورقم قيد 159493    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الغربية مسهله بملك عليوه الدسوقى 

المهدى

147 - محمود محمد عبدا محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12396 ورقم قيد 159494    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك صابر 

ابراهيم الغزيرى

148 - محمود صلح محمد مدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12399 ورقم قيد 159495    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع لحساب الغير فيما عدا نقل الطرود البريديه, 

بجهة محافظة الغربية القرشيه بملك امال عبدالقادر محمد زلط

149 - محمد احمد محروس الحناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12400 ورقم قيد 159496    محل رئيسى  عن صيانه ثلجات واجهزه منزليه, بجهة محافظة الغربية منيه 

طوخ بملك سامى عبدالستار محمد راضى

150 - مها مصطفى ابراهيم الدن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12402 ورقم قيد 159497    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك/ علء محمود 

محمد العسال

151 - صبحى جميل عبدالجواد ابراهيم الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع 12410 ورقم قيد 159498    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة الغربية شبرابلوله بملك 

جميل عبدالجواد ابراهيم الشافعى

152 - محمد عبدالمعبود يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12411 ورقم قيد 159499    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات فيماعدا اللبس العسكريه, 

بجهة محافظة الغربية ميت الليث بملك/ محمود عبدالمعبود يوسف محمد

153 - احمد على محمد على المدبولى تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12418 ورقم قيد 159501    محل رئيسى  عن مخبز بلدى الى كامل, بجهة محافظة الغربية قليب ابيار بملك 

ورثه على محمد على المدبولى
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154 - امل عبدالفتاح طه عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12419 ورقم قيد 159502    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك/ عيد على محمد 

ابوراضى

155 - مصطفى محمد كرم محمود السيد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع 12420 ورقم قيد 159503    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية شنراق بملك/ 

طارق حموده سعد شادى

156 - على بسيونى على ابوزينه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12425 ورقم قيد 159504    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية نواج بملك/ بسيونى 

على بسيونى ابوزينه

157 - يوسف محمد يوسف ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12435 ورقم قيد 159505    محل رئيسى  عن مكتب حدايد ودهانات, بجهة محافظة الغربية بلكيم بملك حنان 

عبدالمنصف عبدالمقصود

158 - عاشور سعيد عاشور الغنام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12438 ورقم قيد 159506    محل رئيسى  عن ورشه اثاث موبيليات من الخشب ) صنع اثاث(, بجهة محافظة 

الغربية شفا بملك احمد عاشور رمضان الغنام

159 - اسلم ناصر محمد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

12447 ورقم قيد 159507    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضايع فيماعدا الطروود البريديه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية شارع محمد عمران الدور 

الول علوى بملك احمد محمد ابراهيم عمران

160 - محمود امين رجب طمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12461 

ورقم قيد 159508    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شبرابيل بملك/ مصطفى محمود امين رجب 

طمان

161 - عبدا نورالدين عبدالرازق السايس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 12471 ورقم قيد 159509    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية عزبه طوخ 

بملك شوكت عادل فتحى رمضان

162 - ايمان عبدالرسول وهبه حواش تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12472 ورقم قيد 159510    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية شوبر بملك ابراهيم على 

ابراهيم ضيف

163 - سيداحمد عبدالحميد سيداحمد الشرشابى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 12482 ورقم قيد 159511    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية 39 شارع 

البطراويشى بملك/ مجدى على حسن حجازى

164 - نعمه محمد عبدا عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12483 ورقم قيد 159512    محل رئيسى  عن مصنع شنط واحذيه, بجهة محافظة الغربية شارع محروس 

الطنطاوى من الجلء بملك/ محمد حسن محمود قنديل

165 - رشاد محمد احمد بسيونى جباره تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

12485 ورقم قيد 159513    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شبراطو بملك السيد محمد ابراهيم 

عيسى العادلى

166 - محمود مرسي علي فرج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 12489 

ورقم قيد 159514    محل رئيسى  عن نقل موتى )حانوتى(, بجهة محافظة الغربية 7 شارع احمد السجاعى 

العجيزى بملك سعاد عباس محمد السيد عرابى

Page 14 of 93 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

167 - مصطفى السيد مصطفى عيد تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12532 ورقم قيد 159515    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيماعدا الكمبيوتر ومشتملته وعدم توريد 

العماله ومقاولت عموميه, بجهة محافظة الغربية كفر الشوربجى بملك/ السيد مصطفى محمد عيد

168 - نصر رجب السيد بلتاجى عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 12536 ورقم قيد 159516    محل رئيسى  عن تجاره مراتب وستائر, بجهة محافظة الغربية شبراتنا 

بملك/ محمد حسين العجمى

169 - احمد ابراهيم محمد خفاجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12539 ورقم قيد 159517    محل رئيسى  عن مصنع احذيه, بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك/ ابراهيم 

محمد ابراهيم خفاجى

170 - سماح عبدالفتاح موسى جنه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12543 ورقم قيد 159518    محل رئيسى  عن تجاره ادويه بيطريه واضافات العلف ومستلزمات المزارع, 

بجهة محافظة الغربية شارع اسكندريه بجوار قاعه الف ليله وليله بملك/ ناهد مصطفى عبداللطيف شعبان زيدان

171 - اشرف فتحى عبدالمقصود عطا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12546 ورقم قيد 159519    محل رئيسى  عن خدمات نظافه بعد الحصول على التراخيص الزمه لذلك, بجهة 

محافظة الغربية شوبر بملك رضا محمد السعيد على سلمه

172 - اسراء ابراهيم ابواليزيد على السنباطى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 12549 ورقم قيد 159520    محل رئيسى  عن تجاره اعلف والحبوب, بجهة محافظة الغربية شوبر 

بملك السعيد محمد السيد السعداوى

173 - سعيد سمير حسين محمد ابوحمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12560 ورقم قيد 159521    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الغربية 5 شارع عمر زعفان بملك/ سمير حسين محمد ابوحمر

174 - مصطفى محمود سعد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

12568 ورقم قيد 159522    محل رئيسى  عن تجاره مواد بناء, بجهة محافظة الغربية محله روح بملك/ سمير 

صالح بدر

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

12569 ورقم قيد 159523    محل رئيسى  عن استشارات هندسيه واستثمار عقارى, بجهة محافظة الغربية كفر 

كلالباب بملك/ سلمه الدسوقى ابراهيم شلبى

176 - اشرف عبدالفتاح عبدالحميد عواده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 12572 ورقم قيد 159524    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا, بجهة محافظة الغربية التنظيم بملك/ محمد 

عبدالغنى محمد عبدالغنى النحراوى

177 - انور ابراهيم الجابرى سعد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12575 

ورقم قيد 159525    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية الجعفريه بملك ايمان محمد محمود على 

العقده

178 - هدير ابراهيم سعيد ابراهيم حشيش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 12576 ورقم قيد 159526    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية ميت غزال بملك فاروق 

ابراهيم خضر

179 - يوسف احمد يوسف الصنباوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12578 ورقم قيد 159527    محل رئيسى  عن معرض موبليا, بجهة محافظة الغربية شارع سوق الحد تلبنت 

قيصر بملك شرين مصطفى اسماعيل ابوصالح
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180 - مروه جبر محمود محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12579 ورقم قيد 159528    محل رئيسى  عن تجاره الكترونيات ماعدا الكمبيوتر ومشتملته وكاميرات 

المراقبه ماعدا الكاميرات اللسلكيه, بجهة محافظة الغربية شارع المتيت بملك/ سامح صلح حسن النحراوى

181 - فايزه محمد محمود الفقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12582 

ورقم قيد 159529    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة الغربية دفره بملك/ عطيه فتحى 

السيد الفقى

182 - السيده عطيه محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12584 ورقم قيد 159530    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة 

محافظة الغربية شارع 23 يوليو امام الزراعه بملك علء عبدالمقصود عوض سليمان هباش

183 - حسن صبحى حسن السعدنى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12591 ورقم قيد 159531    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية شارع كفر الشرفا بملك/ 

يسرى السيد البدرى

184 - البيومى احمد البيومى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12602 ورقم قيد 159532    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الغربية الجميزه بملك/ سمر نبيل 

عبدالعزيز محمد

185 - اميره احمد مصطفى حسان الخولى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 12603 ورقم قيد 159533    محل رئيسى  عن سنان اسلحه, بجهة محافظة الغربية 12 شارع القشطى 

ناصيه شارع شوادر الخشب بملك وجده السيد عبدالعال محمد

186 - نهله سمير احمد الزرقانى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12604 ورقم قيد 159534    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية محله منوف بملك كارم سعد 

ابوالنصر

187 - محمد ابراهيم محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12605 ورقم قيد 159535    محل رئيسى  عن ورشه موبيليات, بجهة محافظة الغربية تطاى بملك/ ابراهيم 

محمد عبدالرازق عوض

188 - حماده احمد عامر عبدالفتاح خفاجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 12606 ورقم قيد 159536    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات نباتات زراعيه, بجهة 

محافظة الغربية سنبو الكبرى بملك/ محمد حلمى عامر عبدالعزيز

189 - كريم اشرف عبدالمطلب محمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 2022-12-21 

برقم ايداع 12614 ورقم قيد 159537    محل رئيسى  عن الستثمار الداجنى وتوزيع الدويه واللقاحات 

البيطريه واضافات العلف وتصنيعها لدى الغير, بجهة محافظة الغربية شارع الجلء بملك محمد فهيم محمد 

عامر الصاوى

190 - سامى طلعت فوزى حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12620 

ورقم قيد 159538    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع عطاره, بجهة محافظة الغربية شنره البحريه بملك/ طلعت 

فوزى حافظ

191 - ايمان رضا السيد مصطفي شلبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12621 ورقم قيد 159539    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية شارع سكه طنطا 

بملك محروس قاسم البهوتى

192 - بهاء محمد طه عشماوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12631 ورقم قيد 159540    محل رئيسى  عن تجاره خردوات, بجهة محافظة الغربية 15 شارع سيدى البهى 

بملك محمد عطيه شديد
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193 - امل كمال عبدالمنصف صقر تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12639 ورقم قيد 159541    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية الجميزه بملك/ كمال عبدالمنصف 

رمضان صقر

194 - جلل الدين عبدالقادر جلل عبدالقادر الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 12640 ورقم قيد 159542    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلى, بجهة محافظة 

الغربية كفر سنباط بملك/ احمد توفيق الوحش واخرون كما بعقد اليجار

195 - هاله السيد عبدالهادي ابوحجازي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12659 ورقم قيد 159543    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبليا, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك احمد 

حسن ابراهيم الشيخ

196 - محمد فاضل احمد مطيط تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 12663 

ورقم قيد 159544    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية شارع القنطره كفر ميت 

حواى بملك/ سلوى عبدالغفار السيد صباح

197 - ايمان عزت ابوسبع الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12665 ورقم قيد 159545    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية سبطاس بملك/ سلطانه 

على السيد جاب ا

198 - عبدالسلم حلمى محمد الصبرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

12666 ورقم قيد 159546    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية تطاى بملك/ محمد 

حلمى محمد الصبرى

199 - عبدالنبى حامد احمد خميس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12691 ورقم قيد 159547    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليا, بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك/ محمد 

حامد دنيا

200 - علي علي عبدالعاطي هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12692 ورقم قيد 159548    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة الغربية شارع بورسعيد بملك ابراهيم 

محمد السيد رضوان

201 - محمد محب احمد الصاوي هديب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12718 ورقم قيد 159549    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل ومنظفات, بجهة محافظة الغربية 

شارع عمر زعفان بملك/ محمد عبدالحميد جغيم

202 - اسماعيل محمد بسيونى السيد عيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12719 ورقم قيد 159550    محل رئيسى  عن محل بيع دواجن, بجهة محافظة الغربية شارع الساحه الشعبيه 

بملك محمد الخضرى ابوزيد هلل

203 - محاسن سعيد محمد محمد الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 12728 ورقم قيد 159551    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الغربية صناديد بملك سومه 

محمود الصاوى الخولى

204 - عظيمه سعيد محمد حسن زعير تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12730 ورقم قيد 159552    محل رئيسى  عن تجاره كماليات سيارات, بجهة محافظة الغربية طريق شوبر كفر 

عصام بملك باسم ابراهيم عبدالمجيد نصير

205 - هانى صلح فهمى ابوغديه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12731 ورقم قيد 159553    محل رئيسى  عن تحضير مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة الغربية 62 

شارع سعيد بملك/ خالد بدير على ريشه
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206 - محمد سعيد مندوه للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

12732 ورقم قيد 159554    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك ناديه 

محمد عبدالحليم محمد حماد

207 - نسمه صلح محمدى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12762 ورقم قيد 159555    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية ميت حبيش 

البحريه بملك داود على السيد خلف

208 - حماده عبدا محمد ابراهيم ندا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12777 ورقم قيد 159556    محل رئيسى  عن فرن الوميتال, بجهة محافظة الغربية شارع نصر الدين بملك 

مصطفى عبد الحق مصطفى عبده

209 - ابراهيم محمد عبدالعزيز ابراهيم عمر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 12778 ورقم قيد 159557    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد الكمبيوتر ومشتملته 

وفيما عدا توريد العماله, بجهة محافظة الغربية 24 شارع محمود الخليفه بملك احمد رضا مصطفى محمد

210 - ايمن ابراهيم محمود محمود ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 12785 ورقم قيد 159558    محل رئيسى  عن الستيراد ماعدا المجموعه 19 والفقره 36من المجموعه 

6 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية العمومى   الحداد بملك محمد 

مصطفى صابر شلبى

211 - حسين على حسين على فياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12789 ورقم قيد 159559    محل رئيسى  عن تجاره اطارات وبطاريات وقطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

الغربية الطريق السريع بجوار الشونه  الدلجمون بملك احمد على حسين على فياض

212 - انوار اسماعيل عبدالرحمن الغايش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12790 ورقم قيد 159560    محل رئيسى  عن تجاره رفايع موبليا, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك محمد 

رافت محمد العشماوى

213 - مصطفى فتوح ابراهيم خاطر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12796 ورقم قيد 159562    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت والمشروبات البارده والساخنه, بجهة محافظة 

الغربية معاويه تقاطع مروان بن الحكم بملك حمدى محمد الصغير محمد سليمان نصر

214 - محمد اسماعيل محمد بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12797 ورقم قيد 159563    محل رئيسى  عن تجاره منظفات وورقيات, بجهة محافظة الغربية شارع المرشدى 

حى القيعى بملك عائشه محمد عبدالحليم محمد

215 - محمد رافت محمد العشماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

12805 ورقم قيد 159565    محل رئيسى  عن تجاره رفايع موبليا, بجهة محافظة الغربية العقار رقم 5 كتامه 

بملك رافت محمد محمد العشماوى

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

12811 ورقم قيد 159566    محل رئيسى  عن مكتب بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية ابو حمر بملك 

ابراهيم محمد محمد السيد البوشى

217 - محمود ذكى ذكى رمضان الجزار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 12813 ورقم قيد 159567    محل رئيسى  عن مكتب توريد لحوم وبيض وجلود وريش نعام, بجهة 

محافظة الغربية اكوه الحصه بملك على حسين على بدر

218 - اسماء حماده محمود عيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12820 ورقم قيد 159568    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك/ محمود 

عبدالفتاح عبدالرحمن الملح
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219 - صباح علي السيد علي الفقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12822 ورقم قيد 159569    محل رئيسى  عن تجاره ساعات الحائط والتبلوهات, بجهة محافظة الغربية 

سلمون بملك عماد رجب عبد الجواد البكاتوشى

220 - عمرو مصطفى احمد محمد حبيبه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12823 ورقم قيد 159570    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الغربية شارع ال عبده -

كفر عصام البلد من شارع محمد حسن علم بملك حنان فتحى الشريف البحيرى

221 - مفيده صلح احمد محمد الزعبلوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 12824 ورقم قيد 159571    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية ميت غزال 

بملك/ نبيل ابواليزيد عيد حشيش

222 - عطيه عبدالرسول وهبه حواش تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12826 ورقم قيد 159572    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية دفره بملك/ سنيه محمد 

جاب ا

223 - نجلء على عبدالمولى عويس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12827 ورقم قيد 159573    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شندلت بملك مصطفى عبدالمولى 

نوفل

224 - صيدليه د- غريب علم الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12831 ورقم قيد 159575    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية نفيا بملك ورثه فهمى خطاب 

اسماعيل طه

225 - حنان السيد سليمان عامر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 12832 

ورقم قيد 159576    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية الوصل الدلجمون بملك السيد السيد محمد 

زعويل

226 - نها جمال علي اسماعيل علبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12835 ورقم قيد 159577    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الغربية منطقه سيدى جمال تطاى 

بملك/ جمال على اسماعيل علبه

227 - ريهام ضياء  الديسطى جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12836 ورقم قيد 159578    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات اطفال فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الغربية ميت يزيد بملك عبدالقادر على على عامر

228 - فاطمه السيد عبدالعاطى العوامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12838 ورقم قيد 159579    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الغربية عزبه حسام الخطيب بملك/ 

نبيل عبدالعزيز محمد حسن

229 - نادر سعيد شحاته ابوالنجاه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12840 ورقم قيد 159580    محل رئيسى  عن ورشه اثاث موبيليات من الخشب, بجهة محافظة الغربية داير 

الناحيه كتامه بملك/ عبدالحكيم عامر زيد

230 - ابتسام عزت ابراهيم السيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12850 ورقم قيد 159582    محل رئيسى  عن مركز تغذيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة الغربية شارع البرل سيجر بملك/ عزت ابراهيم السيد منصور

231 - اسامه رشاد السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 12858 

ورقم قيد 159583    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة الغربية دفره بملك/ الشناوى كمال 

الشناوى الديب
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232 - اسماعيل رمضان اسماعيل العسال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 12859 ورقم قيد 159584    محل رئيسى  عن مصنع خزف, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك/ 

رمضان اسماعيل خليفه العسال

233 - حاتم منصور محمد الصلحاوى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12865 ورقم قيد 159585    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع شنط, بجهة محافظة الغربية عزبه الصلحاوى 

الحداد بملكم/ منصور محمد عبدالحميد الصلحاوى

234 - حموده فتوح حموده زهيرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12867 ورقم قيد 159586    محل رئيسى  عن اداره انشطه رياضيه لداره وتشغيل الملعب, بجهة محافظة 

الغربية دفره بملك/ وائل فتوح حموده زهيرى

235 - محمود رضا ابراهيم النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

12871 ورقم قيد 159587    محل رئيسى  عن تجاره الدوات المنزليه, بجهة محافظة الغربية 26 شارع مكه 

المكرمه المتفرع من احمد عبدالبر بملك/ رضا ابراهيم على النجار

236 - محمود عبدالرحمن محمود الغايش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12876 ورقم قيد 159588    محل رئيسى  عن تجاره حدايد, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك احمد اسماعيل 

عبد الرحمن الغايش

237 - محمد علي محمد علي تركي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12879 ورقم قيد 159589    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الغربية ميت غزال بملك على محمد 

على تركى

238 - على لفى داود مشرى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 12880 

ورقم قيد 159590    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه6  والتصدير 

فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك  والمقاولت والتوريدات المحاجر, بجهة محافظة الغربية سبرباى بملك/ 

نبيه ابراهيم حسن ابوسعد

239 - اسامه على نجيب ابويمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 12881 

ورقم قيد 159591    محل رئيسى  عن مكتب توريد لحوم, بجهة محافظة الغربية بوريك الحجر بملك/ على 

ابويمن نجيب على ابويمن

240 - صيدليه / نعمه السيد دويدار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12885 ورقم قيد 159592    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية كفرابوداود بملك/ سميه عبدا 

احمد رضا

241 - محمد نجيب الشافعى محمد ناصف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12886 ورقم قيد 159593    محل رئيسى  عن مجمع البان, بجهة محافظة الغربية تطاى بملك/ الشافعى 

نجيب الشافعى محمد ناصف

242 - يحيى على احمد طلخان حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12887 ورقم قيد 159594    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الغربية نهطاى بملك/ رحاب محمد 

عبدالحى

243 - ريمون حنا عبدالملك حنا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 12902 

ورقم قيد 159595    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات ماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة الغربية ترعه 

الشيتى ناصيه شارع المدينه المنوره بملك/ مينا حنا عبدالملك حنا

244 - السيد مصطفى يوسف عواض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12911 ورقم قيد 159596    محل رئيسى  عن تجاره بويات, بجهة محافظة الغربية 59 شارع على بك الكبير 

بملك امنيه احمد رضوان المنياوى
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245 - ناديه السيد سليمان على زلط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12912 ورقم قيد 159597    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك/ احمد ابراهيم احمد 

بدر

246 - نجلء سليمان محمد مشعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12916 ورقم قيد 159598    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة الغربية شارع الجمهوريه بملك/ 

مجدى ابراهيم ابراهيم الساعى

247 - صبرى على شحاته جميزه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12920 ورقم قيد 159599    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليات, بجهة محافظة الغربية سندبسط بملك 

سالم متولى حماد طعيمه

248 - مها عبدالحليم ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12924 ورقم قيد 159600    محل رئيسى  عن مكتب بيع وتداول ادويه بيطريه, بجهة محافظة الغربية دفره 

بملك/ غاليه احمد جاب ا عواجه

249 - مؤمن عبدالوكيل احمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12925 ورقم قيد 159601    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه فى حدود اللوائح والقوانين 

المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية شارع سعدالدين بملك/ دياب السباعى احمد الزغبى

250 - نجوي صبحي السيد عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12929 ورقم قيد 159602    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية كفر كل الباب بملك عبد الجواد 

السيد عبد الجواد بوشه

251 - خضره محمد على الحضرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12930 ورقم قيد 159603    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة 

محافظة الغربية كفر جعفر بملك/ طلبه احمد محمد الحضرى

252 - مؤسسه النحراوى هوم للدوات المنزليه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12931 ورقم قيد 159604    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية شارع 

الجمهوريه بملك هانى سعيد عبدالفتاح النحراوى

253 - محمد مصطفى بسيونى مصطفى منصور تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12936 ورقم قيد 159605    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية شبرابلوله بملك/ 

سماح محمد فتحى ابوالمحاسن عمر

254 - مروه السيد محمد جادو تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 12937 

ورقم قيد 159606    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمى, بجهة محافظة الغربية محل رقم 4 عقار رقم 1 شارع 

عبدالحميد موسى امام مدرسه ناصر الثانويه بملك/ محمد صلح سافوح

255 - احمد علي عبدالنبي عبدالحميد السباخي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12947 ورقم قيد 159607    محل رئيسى  عن ورشه اصلح سيارات, بجهة محافظة الغربية شبرابيل 

بملك على عبد النبى عبد الحميد السباخى

256 - شعبان شوقى احمد العقله تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 12949 

ورقم قيد 159608    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع شنط, بجهة محافظة الغربية كفرالعرب بملك/ ايمن عزت 

محمود يونس

257 - ناجى ابراهيم عبدالغفار غالى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12959 ورقم قيد 159609    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة 

محافظة الغربية نجريج بملك/ مؤمن عبدالوكيل احمد الشناوى
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258 - احمد جابر شوقى البحيرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

12965 ورقم قيد 159610    محل رئيسى  عن تجاره طيور حيه ومجمده, بجهة محافظة الغربية كفر الدغايده 

خلف مدرسه طلبه السايح بملك/ ابراهيم ابوبكر حواس

259 - سامح مصطفى بسيونى مصطفى منصور تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12967 ورقم قيد 159611    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية ابوالجهور بملك/ 

صالح جلل محمد السيد ابوزيد

260 - صبرى عبدالوهاب محمود عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12968 ورقم قيد 159612    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية كفر سنباط 

بملك محمود عبدالوهاب محمود خرشوم

261 - وائل عبدالمنعم ابوالمكارم حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 12969 ورقم قيد 159613    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الغربية السنطه البلد شارع 

التدريب المهنى بملك/ عبدالمحسن حامد محمد الرميسى

262 - ايهاب محمود سامى محمود طوبار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 12972 ورقم قيد 159614    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومشتملته, بجهة محافظة الغربية شارع الكورنيش بجوار قاعه رويال بالس بملك ابوشادى السيد عبدالمقصود 

اسماعيل

263 - عاطف ابراهيم سليمان عبد الحميد شبانه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 12973 ورقم قيد 159615    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتجاره حداده, بجهة محافظة الغربية 

ميت يزيد بملك ميرفت حسن محمد كمال عفيفى

264 - طارق ابوريه موسى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

12974 ورقم قيد 159616    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية شبراملس بملك 

ساميه عبدالفتاح احمد حسن

265 - الجمال لتجاره وتوزيع اكسسوار اللوميتال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 12975 ورقم قيد 159617    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع اكسسوار الوميتال, بجهة محافظة 

الغربية محله مرحوم بملك ايهاب عبدالرحمن شقير

266 - محمد نادر محمد السبكى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 12982 

ورقم قيد 159618    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الغربية شبشير الحصه بملك محمود نادر محمد 

السبكى

267 - صفاء عبد الجليل محمد ابو عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

12990 ورقم قيد 159619    محل رئيسى  عن شى سمك, بجهة محافظة الغربية محله منوف بملك عادل عبد 

الرحيم محمد الصعيدى

268 - ساره ماجد عبدالغفار الشبينى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

12993 ورقم قيد 159620    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية شوبر بملك عصام 

عبدالوهاب حسين صالح

269 - نورهان شعبان محمد عبدالكريم كليب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 12998 ورقم قيد 159621    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة الغربية كفر الشيخ سليم 

بملك مصطفى شعبان محمد عبدالعاطى

270 - مصطفى عمر حلمى عطيه متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

12999 ورقم قيد 159622    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار محمول, بجهة محافظة الغربية 61شارع 

كليوباترا بملك على عبدالحميد على الفقى
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271 - مهدى رمضان احمد خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13000 ورقم قيد 159623    محل رئيسى  عن ورشه احذيه, بجهة محافظة الغربية تلبنت قيصر بملك زينب 

رمزى محمد القاضى

272 - احمد حسن السيد الدمهوجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13002 ورقم قيد 159624    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية دفره بملك هشام احمد فتحى 

ابوالعنين

273 - صلح احمد شفيق محمود الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13005 ورقم قيد 159625    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية الكرما بملك احمد شفيق محمود 

عبدالحكيم محمود الشيخ

274 - هايدى على احمد على منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13007 ورقم قيد 159626    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية شارع مصطفى 

حافظ من شارع الجمهوريه بملك ابراهيم حافظ عبدالباقى حسن

275 - سمير طلعت عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13011 ورقم قيد 159627    محل رئيسى  عن عطاره وبقاله, بجهة محافظة الغربية محله روح بملك حسام 

محمد رمضان عبدالرسول

276 - محمد صابر عطيه محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13014 ورقم قيد 159628    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية السنطه البلد بملك سامى السيد 

مشالى

277 - فتحى صبحى على سعد النجار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13015 ورقم قيد 159629    محل رئيسى  عن العاب ترفيهيه والمطاطيه, بجهة محافظة الغربية منشاه جنزور 

بملك على صبحى على النجار

278 - عبد الغفار ماجد عبدالغفار الشبينى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 13035 ورقم قيد 159630    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية شوبر بملك انصاف 

ابراهيم عبد الصمد الشريف

279 - السنبوك للملبس والخردوات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

13036 ورقم قيد 159631    محل رئيسى  عن تجاره ملبس وخردوات, بجهة محافظة الغربية شارع الجامع 

الكبير شبراقاص بملك السيد محمد العفيفى السنبوك

280 - باسم على شفيق طه حماده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13071 ورقم قيد 159632    محل رئيسى  عن تجاره زيوت سيارات, بجهة محافظة الغربية كفر مسعود بملك/ 

باسم على شفيق طه حماد

281 - دعاء رجب احمد العراقي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13074 ورقم قيد 159633    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية دفره بملك احمد بندارى 

حسن جويلى

282 - اسلم عبد ربه  مختار عبد ربه القيعى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 13087 ورقم قيد 159634    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ماعدا توريد العماله وماعدا توريد 

الكمبيوتر ومستلزماته  0 واداره مطاعم وكافيهات ومناقصات ومزايدات عامه, بجهة محافظة الغربية الدلجمون 

بملك سهام عبدالحميد السيد سالم عليوه

283 - عباس منير توفيق راضى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

13093 ورقم قيد 159635    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية شارع اسوان عمارات 

سكاى سيتى الطريق السريع بملك/ مصطفى السعداوى محمد سليمان
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284 - احمد شبل حسن ابوغنيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 13113 

ورقم قيد 159637    محل رئيسى  عن تجاره الوميتنال, بجهة محافظة الغربية شارع المعاهده بملك/ محمود 

اسماعيل السعيد الحداد
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فروع الفراد

1 - عبدالحليم فوزى عبدالحليم نعنوش  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   11603 ورقم قيد   154805  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة الغربية عزبه البهوتى الطريق العمومى بملك عبدالفتاح اسماعيل ابراهيم خليفه

2 - شيماء محمود محمود زياده  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   11595 ورقم قيد   157622  محل فرعى  

عن تجاره ملبس ماعد الملبس العسكريه  وخردوات  بجهة محافظة الغربية مسجد الدعوه اخناواى بملك  احمد حامد 

سيد احمد القرع

3 - عبير عزت منصور عبدالمنعم  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   11635 ورقم قيد   138893  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة الغربية شارع الشهيد سامى من الجلء طنطا بملك احمد محمود على 

عبدالمجيد

4 - احمد فريد محمد الشناوى  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   11766 ورقم قيد   148652  محل فرعى  

عن تصنيع ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الغربية شارع ابراهيم باشا - كفر عصام بملك 

عاصم محمداحمد الجبالى

5 - صفاء عبدالحميد حسن محمد موسى  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   11821 ورقم قيد   155829  

محل فرعى  عن  بيع قطع غيار سيارات  بجهة محافظة الغربية 3 شارع بركه السبع بملك اسامه عبدالرحمن الدنديطى

6 - اسلم عبد الحميد حامد شعراوى  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   12196 ورقم قيد   148844  محل 

فرعى  عن مطعم ماكولت سريعه  بجهة محافظة الغربية برج الهنا شارع حسن رضوان بملك محمد ابو اليزيد 

اسماعيل الصبرى

7 - احمد السيد ابراهيم عبدالعال السباعى  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   12288 ورقم قيد   119458  

محل فرعى  عن مزرعه لتجاره وتربيه واكثار وعرض حيوانات بريه وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه  

بجهة محافظة الغربية شارع امتداد البحر امام القناه السادسه _ خرسيت بملك احمد مصطفى السيد حسين المهر

8 - عبدالحليم عبدالشافى عبدالفتاح يحيا  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   12272 ورقم قيد   152384  

محل فرعى  عن تجاره المواد الخام الزراعيه والحيوانات الحيه بالجمله  بجهة محافظة الغربية الدور الرضى _ 

مسهله بملك سهير فتحى عبدالمقصود خفاجه

9 - محمد سمير جابر محمود عيسى  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   12381 ورقم قيد   159488  محل 

فرعى  عن صوب زراعية لزراعة وتجارة الحاصلت الزراعية  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع بالعنوان / محلة 

روح بملك / سمير جابر محمود عيسى

10 - محمد سمير جابر محمود عيسى  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   12381 ورقم قيد   159488  محل 

فرعى  عن صوب زراعية لزراعة وتجارة الحاصلت الزراعية  بجهة محافظة القاهرة شقه بالعقار 126 ش مصطفى 

النحاس دور 5

11 - مصطفى عبدا احمد العماوى  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   12416 ورقم قيد   140112  محل 

فرعى  عن معمل طرشى  بجهة محافظة الغربية كفر الديب بملك مصطفى عبدا احمد العماوى

12 - فتحى زكى حامد السديمى  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   12465 ورقم قيد   84808  محل فرعى  

عن تجاره اسماك  بجهة محافظة الغربية شارع عثمان محمد والبطراويشى مع النحاس بملك اعتماد عبدالفتاح محمد 

عيسى

13 - ثابت احمد احمد اسماعيل  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   12495 ورقم قيد   138367  محل فرعى  

عن  تفريخ كتاكيت وبيعها للجمهور  بجهة محافظة الغربية 53شارع الجميل المعسكر العجيزى  بملك احمد عبده على 

احمد

14 - محمد عبدالمنعم صبرى عباس حسن  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   12480 ورقم قيد   152206  

محل فرعى  عن مزادات عامه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة الغربية 22 شارع سرحان بملك 

وسام ابراهيم عباس

15 - ابراهيم محمود حسين سليم  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   12455 ورقم قيد   159450  محل 

فرعى  عن  تجاره وبيع كاوتش  بجهة محافظة الغربية مركز شباب ميت الحارون بملك محمود حسين ابوالعطا سليم
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16 - ايمن صبحى محمد محمد هديب  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   12527 ورقم قيد   124593  محل 

فرعى  عن  استيراد فيما عدا الفقره 36من المجموعه 6 والمجموعه 19  وتصدير فى حدود اللوائح والقوانين  بجهة 

محافظة الغربية كفر الشوربجى بملك ايمن صبحى محمد محمد هديب

17 - ايمن صبحى محمد محمد هديب  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   12530 ورقم قيد   124593  محل 

فرعى  عن استيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 والتصدير فى حدوداللوائح القوانين  بجهة 

محافظة الغربية 21 شارع النجاشى متفرع من شارع ترعه سناره بملك عزالرجال محمد كيلنى

18 - احمد محمد حسن الشافعى العقباوى  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   12581 ورقم قيد   151303  

محل فرعى  عن  ورشه تصنيع موبيليا  بجهة محافظة الغربية كتامه شارع داير الناحيه بملك محمد حسن الشافعى 

العقباوى

19 - ابراهيم احمد فؤاد ابراهيم بلل  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   12613 ورقم قيد   151669  محل 

فرعى  عن صالون حلقه  بجهة محافظة الغربية سكه تل بملك عبدالعزيز محمد عبدا

20 - هبه عبدالحميد محمود جمال الخواجه  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   12596 ورقم قيد   154194  

محل فرعى  عن  توريد وتركيب محطات الطاقه الشمسيه  بجهة محافظة الغربية العقار رقم 2 مشله بملك محمد 

عبداللطيف محمد على الهيتى

21 - سعيد محمد السعيد خفاجى  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   12788 ورقم قيد   146650  محل فرعى  

عن  مخزن لتجاره الكرتون  بجهة محافظة الغربية اخناواى شارع مسجد الكريم الوهاب  بملك سعد رزق محمد حامد 

الشرقاوى

22 - رفيق محمد رجب عبد الغنى القسط  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   12795 ورقم قيد   159561  

محل فرعى  عن مصنع لتصنيع منتجات اسمنت وانترلوك وطوب اسمنت  بجهة محافظة الغربية السنطه -طريق 

الجعفرية - كفر الحاج داود بملك/ المرسى محمد عبد الرحيم المرسى مشهور

23 - رفيق محمد رجب عبد الغنى القسط  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   12795 ورقم قيد   159561  

محل فرعى  عن مصنع لتصنيع منتجات اسمنت وانترلوك وطوب اسمنت  بجهة محافظة المنوفية كفر هورين ملك عبد 

الغني محمد رجب عبد الغني

24 - اسماء على ابراهيم غازى  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   12915 ورقم قيد   150156  محل فرعى  

عن مكتب معدات والت  بجهة محافظة الغربية الكوم البيض ملك/احمد سليمان احمد الجزار

25 - محمد خليل محمد خليل البكليش  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   12889 ورقم قيد   156379  محل 

فرعى  عن نشاط مصنع ملبس جاهزه ماعدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الغربية اشناواى بملك احمد جلل عبد 

العاطى

26 - هبه ناصر محمد العزب  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   12934 ورقم قيد   158794  محل فرعى  

عن سوبرماركت موادغذائيه  بجهة محافظة الغربية شبشير الحصه بملك محمد على محمد الوزير

27 - صيدليه/نعمه السيد دويدار الجديده  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   13083 ورقم قيد   159592  

محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة الغربية كفر ابوداود بملك هشام سعد بلتاجى الشاذلى
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قيود الشركات

1 - اسراء محمود محمد مقبل وماهيتاب السيد احمد الشطلوى وشركاهم شركة  رأس مالها 400,000.000 

قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    11761 ورقم قيد  159379    مركز عام  عن معرض لتجاره 

الثاث  بجهة محافظة الغربية 3 شارع المتوكل بملك/ مجدى احمد عليوه

2 - محمد الوكيل وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

11999 ورقم قيد  159426    مركز عام  عن شحن ونقل البضائع فيما عدا الطرود البريديه بعدالحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى  بجهة محافظة الغربية الدلجمون بملك احمد 

محمد محمد الجزار

3 - شركه عبدا البادى زعير وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    12380 ورقم قيد  159487    مركز عام  عن الستيراد فيماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين  بجهة محافظة الغربية النبوطين بملك ليلي عبدالكمال محمد 

نوفل

4 - محمد زين سعد ابوسعيد وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

12829 ورقم قيد  159574    مركز عام  عن مكتب لتنظيم الرحلت الداخليه وتاجير التوبيسات لنقل الفراد 

فيما عدا الخدمات السياحيه وفيما عدا توريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى 

الداخلى والدولى  بجهة محافظة الغربية دفره بملك/ محمود عادل ابوالعل

5 - محمد اسماعيل نجيب الطباخ وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    12849 ورقم قيد  159581    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات  بجهة محافظة الغربية قليب 

ابيار بملك/ هناء على عبدالرحمن الطباخ

فروع الشركات

1 - جلل احمد جلل ابوعلى وشركاه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    12904 ورقم قيد   159056   

فرعى  عن تجاره مواد الغذائيه وتعبئه بلح ومشتقاته  بجهة محافظة الغربية محل رقم 1 شارع اللواء البطران من 

سكه صناديد بملك على احمد جلل احمد

2 - جلل احمد جلل ابوعلى وشركاه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    12906 ورقم قيد   159056   

فرعى  عن تجاره مواد الغذائيه وتعبئه بلح ومشتقاته  بجهة محافظة الغربية محل رقم 2 شارع اللواء البطران من 

سكه صناديد بملك اسماء عبدالرسول رفاعى

3 - الخوه جروب   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    12904 ورقم قيد   159056   فرعى  عن 

تجاره مواد الغذائيه وتعبئه بلح ومشتقاته  بجهة محافظة الغربية محل رقم 1 شارع اللواء البطران من سكه صناديد 

بملك على احمد جلل احمد

4 - الخوه جروب   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    12906 ورقم قيد   159056   فرعى  عن 

تجاره مواد الغذائيه وتعبئه بلح ومشتقاته  بجهة محافظة الغربية محل رقم 2 شارع اللواء البطران من سكه صناديد 

بملك اسماء عبدالرسول رفاعى
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 محو - شطب

1 - اموره ابراهيم صليب شرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   116450 قيد فى 03-11-2002 برقم ايداع  

5947 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

2 - محمد العزب محمود مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   126286 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع  

1469 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

3 - نبيله محمد محمد السنباطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   135903 قيد فى 09-08-2012 برقم ايداع  3646 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

4 - داود ابراهيم عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   139891 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع  

2812 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل م محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

5 - ايرين جرجس فرنسيس حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   151203 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع  

1259 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

6 - طارق وجيه محمد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   151293 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  1472 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

7 - منه ا حسن حسين كامل التطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   154242 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  

2855 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

8 - سعاد رجب عبدالحميد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155718 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

7621 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

9 - رضا عباس عبداللطيف رميح  تاجر فرد سبق قيده برقم   158921 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع  

9572 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

10 - صفاء ابراهيم عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   78166 قيد فى 19-08-1984 برقم ايداع  4179 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

11 - نوال عبدالحميد القطب الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96460 قيد فى 10-01-1995 برقم ايداع  

228 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجره

12 - ايناس السيد محمد سعود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   113362 قيد فى 09-07-2001 برقم ايداع  

3907 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

13 - احمد عبدالخالق متولى الشهابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   116293 قيد فى 17-07-2018 برقم ايداع  

5642 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

14 - سعديه احمد محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   126294 قيد فى 22-03-2007 برقم ايداع  1508 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

15 - مخزن عماد حسب ا فارم للدويه  تاجر فرد سبق قيده برقم   145709 قيد فى 14-08-2018 برقم 

ايداع  6439 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

16 - محمد عماد وحيد امين قشطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   145983 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع  

7362 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

17 - ابراهيم محمد ابراهيم مازن  تاجر فرد سبق قيده برقم   158704 قيد فى 13-09-2022 برقم ايداع  

8584 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

18 - مجدى فتحى عبده غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   79605 قيد فى 13-04-1985 برقم ايداع  1929 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

19 - صابر محمود يونس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   95170 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

1668 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير

20 - سالم سعدا سعدا مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم   145336 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع  

5262 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

21 - صبحى طلعت خطاب عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   147985 قيد فى 28-03-2019 برقم ايداع  

2722 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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22 - محمود سعد السيد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   148385 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع  3888 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

23 - محمد شعبان قطب شرباش  تاجر فرد سبق قيده برقم   151034 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  849 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

24 - وسام جمال محمد الحسينى محمد الخطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   154938 قيد فى 2021-08-02 

برقم ايداع  5310 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

25 - رضا احمد كمال نصر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   157248 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  

2512 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

26 - محمود عبدالعزيز السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   88459 قيد فى 24-04-1989 برقم ايداع  

2394 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

27 - محمد توفيق محمد ابوالغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم   121578 قيد فى 16-04-2005 برقم ايداع  

1981 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

28 - عبدالمنعم سعيد السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   123730 قيد فى 05-03-2006 برقم ايداع  

1162 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

29 - ريهام رزق عبدالشافى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   126088 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع  

818 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

30 - فارس محمد احمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   126670 قيد فى 27-05-2007 برقم ايداع  2817 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

31 - فارس محمد احمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   126670 قيد فى 27-05-2007 برقم ايداع  2818 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى لعتزاله التجاره نهائيا

32 - صيدليه السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم   135706 قيد فى 02-07-2013 برقم ايداع  2840 وفى 

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

33 - السيد عبدالصمد عبدالصمد عبدالصمد البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   143685 قيد فى 

14-01-2018 برقم ايداع  369 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله 

التجاره نهائيا

34 - حسنى على حسن حسنى ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   147179 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع  

461 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

35 - ايمان سعيد فؤاد الكنز  تاجر فرد سبق قيده برقم   150328 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع  9552 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

36 - محمد جمال الدين مرشدى محمد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   151593 قيد فى 16-03-2020 برقم 

ايداع  3244 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

37 - امام شوقى اسماعيل الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   153746 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع  

1019 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

38 - محمود الطوخي محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   154685 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  

4371 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع

39 - احمد محمد عبدالحميد همام شكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   155779 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

7820 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

40 - ولء ابراهيم عمر عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   157949 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع  

5203 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

41 - محسن عبدالغفور عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   83416 قيد فى 17-01-1987 برقم ايداع  

354 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

42 - محسن عبدالغفور عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   83416 قيد فى 18-05-2005 برقم ايداع  

2598 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لوفاه التاجر

43 - محمد سعيد عبدالظاهر عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   129221 قيد فى 01-07-2008 برقم ايداع  

3874 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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44 - راويه فوزى حامد جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم   130341 قيد فى 29-01-2009 برقم ايداع  556 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

45 - رافت محمود العزب عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   135350 قيد فى 04-03-2012 برقم ايداع  

1097 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

46 - صلح الزغبى الزغبى عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   140341 قيد فى 24-08-2016 برقم ايداع  

4979 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

47 - ياسمين حمدى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   140975 قيد فى 26-12-2016 برقم ايداع  

7661 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

48 - عبدالسلم احمد عبدالسلم النعناعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   142180 قيد فى 13-07-2017 برقم 

ايداع  4532 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

49 - يحيى ابراهيم يوسف يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم   149752 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع  

7753 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

50 - رضا احمد محمود حرحش  تاجر فرد سبق قيده برقم   150751 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع  157 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

51 - محمد ابراهيم صديق اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   118764 قيد فى 17-12-2003 برقم ايداع  

5559 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

52 - مصطفى نبيل على الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   133753 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع  95 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

53 - همت مصطفى محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   141797 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع  

2936 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

54 - فهيمه فؤاد عرابى البصال  تاجر فرد سبق قيده برقم   143854 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع  927 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

55 - شيماء حمدى محمد على نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   146163 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع  

8021 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

56 - احمد السيد احمد احمد ابوعاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم   147643 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع  

1703 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

57 - شربات احمد الرفاعى فتوح الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   152445 قيد فى 31-08-2020 برقم 

ايداع  5748 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

58 - امال احمد كامل احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   153948 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع  

1721 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

59 - هانى محمود كامل ابو الغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم   154396 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع  

3376 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

60 - اسلم حسنى محمد عاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155424 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

6784 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

61 - محمد محمود بيومي جرابات  تاجر فرد سبق قيده برقم   155612 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

7313 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

62 - حسن عبداللطيف حامد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   156204 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

8955 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد  لعتزاله التجاره

63 - هناء عبدالحكيم السيد الفاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156774 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  

658 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

64 - نورهان عمر محمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   156861 قيد فى 30-01-2022 برقم 

ايداع  971 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

65 - هانى ماهر جرجس بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم   158214 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع  

6452 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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66 - السعيد موسى سيد احمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   104875 قيد فى 29-10-1998 برقم ايداع  

6479 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

67 - فوزى محمود ابراهيم ابوجبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   107818 قيد فى 24-10-1999 برقم ايداع  

6407 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

68 - محمود توفيق حسن على فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   124203 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع  

2457 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

69 - هانى محمد عيد احمد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   138458 قيد فى 10-02-2015 برقم ايداع  

669 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

70 - احمد وجدى محمد شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   144126 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع  

1697 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

71 - محمد السيد السيد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   152820 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع  

6866 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

72 - اشرف البربرى مصطفى البشهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   154071 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  

2190 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

73 - طلبه السيد طلبه السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155311 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  

6445 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

74 - ابراهيم اسامه جوده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   156994 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  

1438 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

75 - رضا عبدالفتاح محمد الفرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   158404 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع  

7221 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

76 - رفعت احمد طه زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97921 قيد فى 25-12-1995 برقم ايداع  6074 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

77 - محمد عبدالمقصود زكى عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   112407 قيد فى 02-04-2001 برقم 

ايداع  1772 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

78 - ثروت البسطامى الغريب التباع  تاجر فرد سبق قيده برقم   121890 قيد فى 04-06-2005 برقم ايداع  

2882 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

79 - وليد جلل نورالدين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   122174 قيد فى 12-07-2005 برقم ايداع  

3645 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

80 - عادل عبدالمجيد عبدالرحيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   140932 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع  

7459 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

81 - عنتر احمد توفيق ابوزيد عموش  تاجر فرد سبق قيده برقم   147004 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  

5192 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

82 - شروق ابراهيم شعبان شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   147137 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع  

303 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

83 - محمود شوقى عبدالفتاح يسن فتح  تاجر فرد سبق قيده برقم   156056 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

8577 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

84 - طارق محمد حسن دعوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   80035 قيد فى 13-07-1985 برقم ايداع  3390 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

85 - ماهر نصر فتحى الشوبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   107564 قيد فى 25-09-1999 برقم ايداع  

5750 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

86 - عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد الفريبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   117051 قيد فى 24-02-2003 برقم 

ايداع  852 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

87 - عديله عبدالمنعم محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   120112 قيد فى 04-09-2004 برقم ايداع  

3994 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
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88 - فاطمه حامد الدسوقى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   121380 قيد فى 23-03-2005 برقم ايداع  

1480 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

89 - محمد فيصل حسين خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   132884 قيد فى 24-06-2010 برقم ايداع  3559 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لغلق المحل الرئيسى

90 - يحيى مصطفى عبدالنبى رحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   136740 قيد فى 02-05-2013 برقم ايداع  

1928 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

91 - محمد سامى السعيد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   142230 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع  4751 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

92 - احمد محمد احمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   147771 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  2080 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

93 - ابتسام محمد عبدا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   148308 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع  

3675 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو اقيد لعتزالها التجاره

94 - احمد ابو اليزيد امين البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   149517 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  

7101 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

95 - عطا على حداد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   150060 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع  8723 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

96 - احمد عبدالصبور مصطفى محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   155279 قيد فى 09-09-2021 برقم 

ايداع  6350 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

97 - هدى محمد حسن الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155952 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  8258 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

98 - هانى فاروق عبدالحميد فرك  تاجر فرد سبق قيده برقم   156339 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

9365 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

99 - السيد احمد عبدالملك حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71149 قيد فى 22-04-1981 برقم ايداع  1910 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

100 - سعيد اسماعيل حسن شوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   87530 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  

2887 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

101 - سعيد اسماعيل حسن شوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   87530 قيد فى 17-12-1988 برقم ايداع  

5855 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

102 - اكرم محمد عبدالحميد ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   105606 قيد فى 04-02-1999 برقم ايداع  

641 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

103 - محمد فوزى السيد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   124494 قيد فى 12-06-2006 برقم ايداع  3202 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

104 - سها اساعيل غالب منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   127820 قيد فى 11-12-2007 برقم ايداع  

6697 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

105 - وفاء حامد بسيونى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   128339 قيد فى 05-03-2008 برقم ايداع  

1256 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

106 - ماهر صبحى محمود خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   142659 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع  

6347 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

107 - محمد فواز محى الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   144876 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  

3853 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

108 - ابتهال حسن البنا هاشم غباره  تاجر فرد سبق قيده برقم   150940 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع  

644 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

109 - ابتهال حسن البنا هاشم غباره  تاجر فرد سبق قيده برقم   150940 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  

1842 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم  محو القيد للغاء المحل
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110 - نهى محمد توفيق احمد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152532 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  

6027 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

111 - سومه محمود الصاوى الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   152724 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  

6544 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

112 - محمد مختار محمد الهندواى  تاجر فرد سبق قيده برقم   153375 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع  

8852 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

113 - كوكب ابراهيم العزت  تاجر فرد سبق قيده برقم   57432 قيد فى 16-04-1974 برقم ايداع  1463 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجره

114 - عادل زكى محمد البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   95992 قيد فى 13-09-1994 برقم ايداع  4269 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

115 - عمرو ابراهيم اسماعيل شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   122594 قيد فى 10-09-2005 برقم ايداع  

4719 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

116 - فتحى احمد فتحى احمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   131440 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع  

1788 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل الرئيسى

117 - هانى فتوح سعد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   147933 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع  2577 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

118 - محمود نبيل عثمان الهبيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   150368 قيد فى 03-12-2019 برقم ايداع  

9704 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

119 - اسماء عطيه محمود عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152261 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع  

5070 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

120 - حسام ابراهيم البيومى خيره  تاجر فرد سبق قيده برقم   153343 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  

8714 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

121 - تامر مصطفى محمد ابوعوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   153376 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع  

8853 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

122 - محمد سامى محمد حسين شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   156987 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

1398 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

123 - محى الدين على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   57101 قيد فى 12-03-1974 برقم ايداع  858 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

124 - على محمد على المدبولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   103878 قيد فى 22-06-1998 برقم ايداع  

3555 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

125 - محمد محمد محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   126574 قيد فى 09-05-2007 برقم ايداع  

2474 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

126 - محمد عثمان السيد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   128988 قيد فى 28-05-2008 برقم ايداع  

3080 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

127 - يسريه ابراهيم عبدالحافظ غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   131837 قيد فى 23-12-2009 برقم ايداع  

6211 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

128 - هنيه جوده عليوه محمد جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   132600 قيد فى 05-05-2010 برقم ايداع  

2580 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

129 - البسيونى ابراهيم ابوالمجد برجاله  تاجر فرد سبق قيده برقم   133675 قيد فى 20-12-2010 برقم 

ايداع  6461 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

130 - امنيه احمد عبدالفتاح مصطفى الفيار  تاجر فرد سبق قيده برقم   141653 قيد فى 09-04-2017 برقم 

ايداع  2437 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

131 - ابراهيم صبحى السيد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   143719 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع  

504 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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132 - منار محمد احمد الصياد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   145406 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع  

5531 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

133 - ابو زينه لتوزيع المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   146961 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع  

10470 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

134 - عبدالرحمن عبدالحميد عبدالعزيز عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   150389 قيد فى 2019-12-05 

برقم ايداع  9771 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

135 - ايهاب سعيد انور احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   151473 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع  

1944 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

136 - مكتب عبدا بلتاجى عبدا مجر للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   151487 قيد فى 2020-03-04 

برقم ايداع  1970 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

137 - عبدالرحمن عبدالحميد محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   151927 قيد فى 2020-06-25 

برقم ايداع  4238 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

138 - تهانى السيد محمود عبدالباقى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   153436 قيد فى 11-01-2021 برقم 

ايداع  157 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

139 - العزب محمود العزب عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85907 قيد فى 11-02-1988 برقم ايداع  

729 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

140 - سعيد عبدالمجيد محروس المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101809 قيد فى 13-10-1997 برقم 

ايداع  5932 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

141 - غاليه عبدالهادى عطيه ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   110111 قيد فى 10-07-2000 برقم ايداع  

4441 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجره

142 - بكر محمد بكر موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   139153 قيد فى 01-12-2015 برقم ايداع  5688 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

143 - عشرى محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   142703 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

6479 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

144 - هناء شاكر ابراهيم سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   144945 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  

4037 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

145 - حمديه حسن محمد ابومغاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   146808 قيد فى 13-12-2018 برقم ايداع  

10049 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهالئيا

146 - السيد عبدالحميد احمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   147059 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع  46 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

147 - محمد عبدا ابراهيم سافوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   153069 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع  

7776 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

148 - عاليا السيد عبدالتواب بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   154193 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  

2652 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

149 - وهيبه عبدالهادى محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   158572 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع  7981 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

150 - باسم فتحى السبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   115545 قيد فى 30-06-2002 برقم ايداع  3676 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

151 - عبدالرحمن جمال مصطفى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   137963 قيد فى 16-09-2014 برقم 

ايداع  3527 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

152 - محمد مجاهد محمد ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   143834 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع  

891 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

153 - جانيت القس تادرس مرقص روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   146439 قيد فى 08-11-2018 برقم 

ايداع  8868 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
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154 - احمد هانى محمد مصطفى جنيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   147092 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع  

160 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل نم محو القيد لوفاه التاجر

155 - احمد هانى محمد مصطفى جنيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   147092 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  

4771 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

156 - يحى عبدالمنعم محمود مصطفى ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   148432 قيد فى 2019-05-15 

برقم ايداع  4015 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

157 - علء محمد الششتاوى العالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   148550 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع  

4316 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

158 - احمد رجب محمود ابو حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   154140 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع  

4877 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

159 - امانى فرج محمود اسماعيل فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   157511 قيد فى 04-04-2022 برقم 

ايداع  3519 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

160 - ايمان محمد ابراهيم خفاجه  تاجر فرد سبق قيده برقم   157514 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع  

3532 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

161 - انيسه ابراهيم الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   99372 قيد فى 23-10-1996 برقم ايداع  5707 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

162 - عبدالحميد احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   102727 قيد فى 12-02-1998 برقم ايداع  689 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

163 - كوافير سامح  تاجر فرد سبق قيده برقم   116634 قيد فى 14-12-2002 برقم ايداع  6389 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

164 - ابراهيم محمد عبدالعزيز ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   124161 قيد فى 30-04-2006 برقم 

ايداع  2352 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

165 - علء الدين عادل مصطفى الوشاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   124739 قيد فى 09-07-2006 برقم 

ايداع  3777 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

166 - امتثال محروس مصطفى ابوديغم  تاجر فرد سبق قيده برقم   132168 قيد فى 15-02-2010 برقم 

ايداع  995 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

167 - ابراهيم ندير بشرى طناس  تاجر فرد سبق قيده برقم   145681 قيد فى 12-08-2018 برقم ايداع  

6352 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

168 - احمد احمد محمد ابومندور  تاجر فرد سبق قيده برقم   145783 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  

6676 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

169 - عبدالرحمن عبدالفتاح فتحى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   146324 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع  

8524 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

170 - هند اشرف محمد ابوعمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   150822 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  322 

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

171 - هناء عبدالمنعم عبدالعال المرحومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   154428 قيد فى 19-05-2021 برقم 

ايداع  3501 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

172 - حسام السيد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   159186 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع  

10710 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

173 - شريف محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   54537 قيد فى 18-01-1973 برقم ايداع  122 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

174 - سعد احمد مصطفى ابوالجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   60990 قيد فى 18-09-1975 برقم ايداع  

3713 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

175 - عبدالنبى عبدالنبى ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   86075 قيد فى 05-03-1988 برقم ايداع  

1237 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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176 - محمد احمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   121695 قيد فى 07-05-2005 برقم ايداع  

2308 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

177 - علء الدين السيد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   123179 قيد فى 18-02-2013 برقم ايداع  

704 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

178 - ايهاب عبدالعظيم حلمى محمود الشويطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   129880 قيد فى 2008-11-04 

برقم ايداع  5945 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

179 - ربيع محمد عبدالمولى مهيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   134487 قيد فى 11-07-2011 برقم ايداع  

3358 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للعتزاله التجاره

180 - ايمان نبيل محمد النبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   134636 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع  

3959 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

181 - هدهد لتجاره الملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم   141943 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع  3540 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

182 - محمد عرفه محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   154563 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

7312 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو  القيد بطلب تاشير رقم 12689

183 - عمرو حسين محمد حسين ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   155178 قيد فى 31-08-2021 برقم 

ايداع  6093 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

184 - اسامه محمود درويش خبيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   156018 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  

8480 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

185 - على جمال على سحلوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   156438 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

9650 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل ت م محو القيد لعتزاله التجاره

186 - احمد السيد محمد كريم العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   158205 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع  

6423 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

187 - محمود السيد جابر حلله  تاجر فرد سبق قيده برقم   158509 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع  

7646 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

188 - خليل محمد خليل عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   159266 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع  

11160 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

189 - عديله سليمان عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   67342 قيد فى 29-04-1979 برقم ايداع  19713 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

190 - ام محمد عوض ابراهيم سلطح  تاجر فرد سبق قيده برقم   114932 قيد فى 16-04-2002 برقم ايداع  

2215 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

191 - عزت احمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   128485 قيد فى 24-03-2008 برقم ايداع  1649 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

192 - مجدى سيد عبدالهادى فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   133495 قيد فى 03-11-2010 برقم ايداع  

5762 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

193 - حنان محمد عبدالسلم عبدا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   135854 قيد فى 16-07-2012 برقم 

ايداع  3396 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

194 - فارس كمال فهيم عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   136058 قيد فى 23-09-2012 برقم ايداع  

4328 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

195 - محمود عبدالعزيز احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   138972 قيد فى 09-09-2015 برقم ايداع  

4313 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

196 - امير ابراهيم احمد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   139473 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع  

1425 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

197 - محمد عرفه عبدالواحد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   146118 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع  

7869 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
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198 - سمر محمد جمال الدين ابراهيم العتر  تاجر فرد سبق قيده برقم   150345 قيد فى 02-12-2019 برقم 

ايداع  9628 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

199 - محمد مسعد حسب ا احمد العليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156665 قيد فى 14-02-2022 برقم 

ايداع  1553 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير رقم 

12783 فى 2022/12/25

200 - خالد محمد اشرف احمد احمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   158164 قيد فى 04-07-2022 برقم 

ايداع  6237 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

201 - مصطفى توكل عبدالحميد عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   158661 قيد فى 07-09-2022 برقم 

ايداع  8376 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

202 - سعديه محمد مسعود حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95889 قيد فى 16-08-1994 برقم ايداع  3835 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

203 - عبدالعاطى عبدالمجيد حافظ  سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   96134 قيد فى 22-10-1994 برقم ايداع  

4873 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

204 - ابراهيم عبده عبدالعظيم القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   140088 قيد فى 26-06-2016 برقم ايداع  

3855 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

205 - ايمن محمد احمد حسن نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   146683 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع  

9693 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

206 - سامح عبدالمقصود الصفتى حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   148723 قيد فى 05-10-2020 برقم 

ايداع  6718 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الجر بموجب طلب 

تاشير رقم 12862

207 - محمد جمعه عبدالفتاح الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   157575 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

3721 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

208 - هانم محمود السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77623 قيد فى 05-05-1984 برقم ايداع  2372 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

209 - احمد حسين محمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   82225 قيد فى 14-07-1986 برقم ايداع  3932 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

210 - مصطفى ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   90063 قيد فى 20-01-1990 برقم 

ايداع  371 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

211 - هويدا ابراهيم ابراهيم ابوهلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   105678 قيد فى 13-02-1999 برقم ايداع  

865 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

212 - امال كامل سيد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   120840 قيد فى 02-01-2005 برقم ايداع  

64 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

213 - صيدليه د غاده محمد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   125466 قيد فى 18-10-2006 برقم ايداع  

5537 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

214 - محمد احمد حسين محمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   125704 قيد فى 28-11-2006 برقم ايداع  

6215 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

215 - نبيله محمد كمال الدين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   130690 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع  

6360 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل

216 - السيد عيد اسماعيل الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   133526 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع  

5907 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

217 - حسن شعبان ابو اليزيد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   140188 قيد فى 21-07-2016 برقم ايداع  

4248 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

218 - محمد رافت شوقى محمود جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم   140982 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع  

7697 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
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219 - نجلء مجدى عبد المولى متولى الشملى  تاجر فرد سبق قيده برقم   143773 قيد فى 2018-01-24 

برقم ايداع  692 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

220 - محمد حسين محمد محمد الدريخى  تاجر فرد سبق قيده برقم   144004 قيد فى 12-02-2018 برقم 

ايداع  1358 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

221 - رحاب محمد عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   147889 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع  

2452 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

222 - عبدربه علي عبدربه الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم   149299 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  

6367 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

223 - محمد البيومى محمد البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156369 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

9437 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

224 - شيماء مجدى ابواليزيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   157376 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع  

3027 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

225 - رابح حسن على غلوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   157752 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  4276 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

226 - شهناز السيد مصطفى سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62774 قيد فى 14-06-1976 برقم ايداع  

2028 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

227 - صبحيه ابراهيم شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   82498 قيد فى 06-09-1986 برقم ايداع  5116 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

228 - اسامه مصطفى محمد الكلومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   103997 قيد فى 07-07-1998 برقم ايداع  

3838 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

229 - طارق محمد ابراهيم حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   105992 قيد فى 20-03-1999 برقم ايداع  

1734 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

230 - طارق محمد ابراهيم حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   105992 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع  

4925 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل

231 - محمد السيد محمد البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   113688 قيد فى 03-11-2001 برقم ايداع  

4625 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

232 - اميره سعيد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   114866 قيد فى 08-04-2002 برقم ايداع  

2044 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

233 - جمال فتحى عبدالرحمن عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   116489 قيد فى 09-11-2002 برقم 

ايداع  6040 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

234 - اميره عبدا عبدالعليم دبدوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   147404 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  

1031 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

235 - احمد رفعت محمود مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   149074 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع  

5832 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

236 - محمد فخرالدين عبدالهادى ابراهيم قشطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   150835 قيد فى 2020-01-14 

برقم ايداع  363 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

237 - محمد عبدالعاطى حسن عبدا خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   152719 قيد فى 29-09-2020 برقم 

ايداع  6531 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

238 - عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155947 قيد فى 2021-11-03 

برقم ايداع  8252 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

239 - ماجد فؤاد بشاى اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   158598 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع  

1000005 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع

240 - محمود محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82941 قيد فى 10-11-1986 برقم ايداع  6684 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر
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241 - ابراهيم محمد السيد ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   84495 قيد فى 18-07-1987 برقم ايداع  

3832 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

242 - محمد فتحى محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   112270 قيد فى 19-03-2001 برقم ايداع  

1479 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

243 - عاطف محمد محمود البلقينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   117528 قيد فى 18-05-2003 برقم ايداع  

2193 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

244 - شاديه فوزى الششتاوى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   128786 قيد فى 30-04-2008 برقم ايداع  

2487 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

245 - كريمه احمد عواد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   135638 قيد فى 09-05-2012 برقم ايداع  2413 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

246 - السيد الهندى حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   136530 قيد فى 13-02-2013 برقم ايداع  614 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

247 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   142066 قيد فى 2017-06-14 

برقم ايداع  4095 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

248 - محمد صلح السيد احمد دره  تاجر فرد سبق قيده برقم   152505 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

5957 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

249 - احمد محمد المراعى الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155795 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

7904 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

250 - عبدالرحمن سعد عبدالفتاح دنيا  تاجر فرد سبق قيده برقم   156058 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

8572 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
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رأس المال

1 - هدى عبداللطيف محمد المتيت تاجر فرد سبق قيده برقم   100628 قيد فى 30-04-1997 برقم ايداع   

2247 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

2 - هادى عبدالرؤف عبدالهادى الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم   149072 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع   

5823 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

3 - صيدليه احمد الشهابى تاجر فرد سبق قيده برقم   116293 قيد فى 09-10-2002 برقم ايداع   5537 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

4 - على عبدالستار على شندى تاجر فرد سبق قيده برقم   124871 قيد فى 27-07-2006 برقم ايداع   4118 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - احمد احمد محمد ابومندور تاجر فرد سبق قيده برقم   145783 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع   6676 

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

6 - رضا محمد ابواليزيد ابوعيش تاجر فرد سبق قيده برقم   151292 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع   

1469 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - عبدالفتاح محمد مصطفى المقمر تاجر فرد سبق قيده برقم   125968 قيد فى 24-01-2007 برقم ايداع   

274 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   149553 قيد فى 22-09-2019 برقم 

ايداع   7219 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

9 - هبه رزق عبده قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم   149891 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع   8213 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

10 - صبحى شوقى بسيونى النجريدى تاجر فرد سبق قيده برقم   154526 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع   

3861 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

11 - علء محمد الحسينى غنيم خضر تاجر فرد سبق قيده برقم   157205 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع   

2342 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - غنيم عزمى عبدالحميد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   136328 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع   

5590 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

13 - احمد فريد محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   148652 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع   4656 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

14 - صفاء عبدالحميد حسن محمد  موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   155829 قيد فى 26-10-2021 برقم 

ايداع   7989 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

15 - عادل محمود محمد سنبل تاجر فرد سبق قيده برقم   87535 قيد فى 18-12-1988 برقم ايداع   5877 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - عبدالناصر جمال حسانين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   135800 قيد فى 02-07-2012 برقم ايداع   

3169 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - محمد هلل على خنيزى داود تاجر فرد سبق قيده برقم   145123 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع   

4558 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - عماد الدين محمد عبدالحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم   145653 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع   

6263 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - حسن ماهر حسن الكلف تاجر فرد سبق قيده برقم   147289 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع   784 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - احمد رافت زين العابدين شلبايه تاجر فرد سبق قيده برقم   149400 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع   

6641 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

21 - محمد غباشى ابوالعنين الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم   156103 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع   

8706 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000
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22 - احمد محمد عبدالمنعم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   144131 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع   

2716 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

23 - ابراهيم عبدالخالق ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   150695 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع   

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

24 - جمال ابراهيم محمد السنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   76683 قيد فى 26-12-1983 برقم ايداع   

5892 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - مصطفى السيد عبدالمقصود الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم   146036 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع   

7553 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

26 - هانى محمد شندى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   148603 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع   4473 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - عبده السيد عبدالفتاح ابوجلوه تاجر فرد سبق قيده برقم   158524 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع   

7727 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

28 - صيدلية د0محمد مصطفى مصطفى جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   113505 قيد فى 2001-07-29 

برقم ايداع   4249 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

29 - محمد فاضل السيد احمد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم   123767 قيد فى 07-03-2006 برقم ايداع   

1261 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

30 - عبدالفتاح وجيه محمد عبدالمعطى البحراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   133492 قيد فى 2010-11-03 

برقم ايداع   5759 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - صيدليه السمنودى تاجر فرد سبق قيده برقم   135706 قيد فى 03-06-2012 برقم ايداع   2744 فى 

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

32 - السيد على السيد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   137293 قيد فى 16-12-2013 برقم ايداع   4960 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

33 - عنتر احمد توفيق ابوزيد عموش تاجر فرد سبق قيده برقم   147004 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع   

10593 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

34 - اسماعيل عيد محمد اسماعيل الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم   156334 قيد فى 06-12-2021 برقم 

ايداع   9352 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

35 - محروس احمد امين حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   156635 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع   119 

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

36 - ابراهيم احمد عرفه زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   142611 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع   

6193 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

37 - محمود محمد السيد مرسى ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   147131 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع   

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

38 - كريم نجيب السيد ابوخاطر تاجر فرد سبق قيده برقم   130855 قيد فى 10-05-2009 برقم ايداع   

2520 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

39 - فتحى احمد فتحى الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم   131440 قيد فى 09-09-2009 برقم ايداع   4592 

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

40 - محمد مصطفى ابوالعطا حسب الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم   146513 قيد فى 15-11-2018 برقم 

ايداع   9104 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - عبدالحليم عبدالشافى عبدالفتاح يحيا تاجر فرد سبق قيده برقم   152384 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع   

5516 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

42 - مصطفى عبدا احمد العماوى تاجر فرد سبق قيده برقم   140112 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع   

3917 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - انس عبدالفتاح عبدالحميد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم   142509 قيد فى 27-08-2017 برقم ايداع   

5825 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - نجلء مسعد رمضان احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   151338 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع   

1574 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - خالد فتحى احمد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   128794 قيد فى 04-05-2008 برقم ايداع   

2510 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - محمد على محمد على الفوال تاجر فرد سبق قيده برقم   147891 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع   

2463 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

47 - وليد فرحات بيومى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   132792 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع   

3244 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - ابراهيم ابراهيم ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   146840 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع   

10130 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - احمد محمد حسن الشافعى العقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم   151303 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   

1502 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

50 - محمد كامل عبدالغنى عبدالغنى زقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم   154757 قيد فى 30-06-2021 برقم 

ايداع   4671 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

51 - ياسر ابوالسعود مصطفى محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   154879 قيد فى 2021-07-26 

برقم ايداع   5103 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - علء ابراهيم فرغلى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   136259 قيد فى 20-11-2012 برقم ايداع   

5272 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

53 - طارق سعد ابراهيم محمد الطور تاجر فرد سبق قيده برقم   148436 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع   

4025 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

54 - محمد عرفه محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   154563 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع   3994 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

55 - مصطفي عنتر عبدالفتاح البهي تاجر فرد سبق قيده برقم   154768 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   

4710 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - سعيد محمد السعيد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم   146650 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع   

9564 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

57 - محمد مسعد حسب ا احمد العليمى تاجر فرد سبق قيده برقم   156665 قيد فى 09-01-2022 برقم 

ايداع   212 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

58 - مصطفى طه عبدالمطلب الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم   139427 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع   

1235 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - سامح عبدالمقصود الصفتى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   148723 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع   

4877 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

60 - الحداد للخزف تاجر فرد سبق قيده برقم   151418 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع   1792 فى تاريخ  

26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - خلود عبدالفتاح متولى النادى تاجر فرد سبق قيده برقم   155365 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع   

6599 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

62 - بهاء محمد طه عشماوي تاجر فرد سبق قيده برقم   159540 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع   

12631 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - محمد صلح محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   108947 قيد فى 05-03-2000 برقم ايداع   1477 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

64 - محمد شعبان عرفات مدنى تاجر فرد سبق قيده برقم   140327 قيد فى 22-08-2016 برقم ايداع   

4892 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

65 - محمد خليل محمد خليل البكليش تاجر فرد سبق قيده برقم   156379 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع   

9461 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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66 - نعيمة عبدالفتاح مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   151684 قيد فى 18-05-2020 برقم 

ايداع   3626 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

67 - صفاء سعيد عبدالعزيز البس تاجر فرد سبق قيده برقم   151715 قيد فى 31-05-2020 برقم ايداع   

3706 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

68 - محمد فتحى على السملوى تاجر فرد سبق قيده برقم   151971 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع   

4323 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

69 - زكريا على حامد المقدم تاجر فرد سبق قيده برقم   137625 قيد فى 18-05-2014 برقم ايداع   1958 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - محمود فرج محمود محمود السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   149327 قيد فى 26-08-2019 برقم 

ايداع   6444 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

71 - عمر الفاروق السيد السيد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   150971 قيد فى 26-01-2020 برقم 

ايداع   723 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

72 - احمد شحاته السيد على الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم   153980 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع   

1811 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 43 of 93 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

العناوين 

1 - هانى شوقى محمد حمود تاجر فرد سبق قيده برقم    133298 قيد فى 29-09-2010 برقم ايداع    5056 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله سحيم بملك/ 

عبدالعاطى الدسوقى ندا

2 - اسلم فايز مصطفى البسطويسى قايد تاجر فرد سبق قيده برقم    142246 قيد فى 30-07-2017 برقم 

ايداع    4875 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

عزبه المنشاوى البحريه شبرا ملس بملك الطالب )  اسلم فايزمصطفى البسطويسى قايد(

3 - باسم حمدى بدر ابراهيم بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    149268 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع    

6292 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك احمد 

احمد احمد فياض ابيج

4 - شوقى على السيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    150832 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    354 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان ليصبح/54 شارع الترعه القديمه 

ميت حبيش البحريه بملك/احمد محمد محمد حميد-

5 - صيدليه عبدالحليم فوزى نعنوش تاجر فرد سبق قيده برقم    154805 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع    

4827 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبه البهوتى الطريق العمومى 

بملك عبدالفتاح اسماعيل ابراهيم خليفه

6 - شيماء محمود محمود زياده تاجر فرد سبق قيده برقم    157622 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

3848 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية مسجد الدعوه اخناواى بملك  احمد 

حامد سيد احمد القرع

7 - صيدليه احمد الشهابى تاجر فرد سبق قيده برقم    116293 قيد فى 09-10-2002 برقم ايداع    5537 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

8 - عبير عزت منصور عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    138893 قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    

3769 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الشهيد سامى من الجلء 

طنطا بملك احمد محمود على عبدالمجيد

9 - العوضى للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    141295 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع    926 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع الصوامع بملك/ 

عصام الدين احمد ابراهيم الدعباس

10 - احمد احمد محمد ابومندور تاجر فرد سبق قيده برقم    145783 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع    

6676 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ الطالب 

احمد احمد محمد ابومندور

11 - محمد عبدا محمد محمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم    148204 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع    

3390 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك ابراهيم 

ومحمود ومصطفى وفاتن وكريمه كرم احمد البيلى شبرابلوله

12 - صابر محمود يونس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    95170 قيد فى 06-01-1994 برقم ايداع    

105 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

13 - عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    149553 قيد فى 22-09-2019 برقم 

ايداع    7219 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

شارع الجلء بجوار البنك الهلى بملك/ ابوالعزم ابوالعزم الزهار

14 - مصطفي ايمن عريبى عبدالمجيد الغايش تاجر فرد سبق قيده برقم    159171 قيد فى 08-11-2022 برقم 

ايداع    10626 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله 

القضابه بملك اسامه محمد حسن محمود

15 - صيدليه السمنودى تاجر فرد سبق قيده برقم    135706 قيد فى 03-06-2012 برقم ايداع    2744 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
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16 - عبدالوهاب مجدى عبدالوهاب زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    146345 قيد فى 01-11-2018 برقم 

ايداع    8578 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

شارع مسجد الصفا مع الكورنيش بملك/ هانى احمد صادق حسنى

17 - احمد فريد محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    148652 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع    

4656 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع ابراهيم باشا - كفر عصام 

بملك عاصم محمداحمد الجبالى

18 - صفاء عبدالحميد حسن محمد  موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    155829 قيد فى 26-10-2021 برقم 

ايداع    7989 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 3 شارع بركه السبع 

بملك اسامه عبدالرحمن الدنديطى

19 - عادل محمود محمد سنبل تاجر فرد سبق قيده برقم    87535 قيد فى 18-12-1988 برقم ايداع    5877 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك صاحب الشان ) 

عادل محمود محمد سنبل( ميت ميمون

20 - هشام جابر احمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    153325 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    8642 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك احمد فوزى 

محمد طايل الحبال الفرستق

21 - ثناء محمد السيد ابراهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم    134125 قيد فى 14-04-2011 برقم ايداع    

1710 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك طلعت 

عبدالعزيز درويش زرد _ تفهناالعزب

22 - عبدالعزيز طلعت عبدالعزيز زرد تاجر فرد سبق قيده برقم    134296 قيد فى 25-05-2011 برقم ايداع    

2456 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك طلعت 

عبدالعزيز درويش زرد _ تفهناالعزب

23 - سعيد صبحى البرعى محمد البرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    152988 قيد فى 08-11-2020 برقم 

ايداع    7496 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ 

حاتم ابراهيم محمد ابراهيم قاسم

24 - ساره ابراهيم وجدى توفيق محمد نافع تاجر فرد سبق قيده برقم    157335 قيد فى 17-03-2022 برقم 

ايداع    2854 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 12 

شارع عمر بن الخطاب نادى المعلمين بملك/يوسف لبيب شنوده

25 - محمود توفيق حسن على فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    124203 قيد فى 07-05-2006 برقم ايداع    

2457 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ليوجد

26 - اسامه يوسف سعد عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    158486 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    7563 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان الى نفيا 

بملك/ رؤف مصطفى السيد غنيم

27 - اشرف سعيد رياض القلينى تاجر فرد سبق قيده برقم    104001 قيد فى 07-07-1998 برقم ايداع    

3847 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله الطريق 

السريع بملك/ رضا سعيد رياض القلينى

28 - محمود شبل كمال محمد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    142886 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    

7040 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله السنطه 25 

شارع بورسعيد ملك/ شريف عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالعال

29 - عنتر احمد توفيق ابوزيد عموش تاجر فرد سبق قيده برقم    147004 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    

10593 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

30 - عنتر احمد توفيق ابوزيد عموش تاجر فرد سبق قيده برقم    147004 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    

10593 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله كفور 

بلشاى بملك/ ستهم سليمان ابراهيم سليمان شرشيره
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31 - نفيسه ابراهيم السيد مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم    155864 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    

8072 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك مصطفى 

احمد داود شنراق

32 - منال طه ابراهيم عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم    156452 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

9708 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله سوق ميت 

حبيش البحريه بملك سعد عبدالقادر محمد يونس

33 - حوام للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    121177 قيد فى 27-02-2005 برقم ايداع    987 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك تهانى عوض حافظ 

البيلى الكرسه

34 - اسلم عبدالحميد حامد شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    148844 قيد فى 11-07-2019 برقم ايداع    

5271 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية برج الهنا شارع حسن رضوان 

بملك محمد ابو اليزيد اسماعيل الصبرى

35 - مؤمنه السيد عبدالمقصود قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    149678 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

7576 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله اخر طريق 

الملحه العجيزى ملك/ عمر مصطفى السيد شريف

36 - مسيوغه حسن محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    150178 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    

9073 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ عادل 

السيد محمد بكر اكوه الحصه

37 - فوزيه حسنى محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    152591 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    

6200 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ احمد 

على محمد احمد الشريف - ميت حبيش البحريه

38 - محمد ابوبكر ابراهيم العماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    85888 قيد فى 08-02-1988 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله كفر نواى بملك 

فاطمه محمود البسيونى

39 - محمد صلح محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    108947 قيد فى 05-03-2000 برقم ايداع    

1477 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع اسامه 

عبدالعزيز من الترعه العريضه سيجر بملك محمد السيد على عبداللطيف مسعود

40 - السباعى للستيراد والتصدير والستثمار العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم    119458 قيد فى 

08-05-2004 برقم ايداع    1959 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

فرع شارع امتداد البحر امام القناه السادسه _ خرسيت بملك احمد مصطفى السيد حسين المهر

41 - فايزه ابوالنجا عبدالجواد الغول تاجر فرد سبق قيده برقم    151285 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع    

1454 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان الى 30 شارع 

الدقاق متفرع من الجلء بملك احمد محمود على عبدالحميد

42 - عبدالحليم عبدالشافى عبدالفتاح يحيا تاجر فرد سبق قيده برقم    152384 قيد فى 23-08-2020 برقم 

ايداع    5516 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية فرع بالدور الرضى _ 

مسهله بملك سهير فتحى عبدالمقصود خفاجه

43 - فتحى احمد فتحى الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    131440 قيد فى 09-09-2009 برقم ايداع    

4592 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

44 - فتحى احمد فتحى الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    131440 قيد فى 09-09-2009 برقم ايداع    

4592 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع سليم 

مع وابور النور بملك/ احمد فتحى الوكيل

45 - محمد عبدالحليم ابراهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم    138954 قيد فى 02-09-2015 برقم ايداع    

4189 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك صاحب 

الشان ) محمد عبدالحليم ابراهيم داود(
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46 - مصطفى عبدا احمد العماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    140112 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع    

3917 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله كفر نواى بملك 

ماجده محمد نبيه السيد زيان

47 - مصطفى عبدا احمد العماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    140112 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع    

3917 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية فرع بالعنوان كفر الديب بملك 

مصطفى عبدا احمد العماوى

48 - طه السيد محمود علوش تاجر فرد سبق قيده برقم    142688 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    

6425 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع سعد 

زغلول بملك الطالب طه السيد محمود علوش

49 - احمد السيد عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    149121 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع    

5927 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية القنطره غرب قريه المثلث 

طريق الصالحيه بملك صابرين محمد عبدالرحمن

50 - احمد السيد عبدالخالق فخر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    153999 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

1905 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله الطريق 

السريع بجوار شركه عطوان اتجاه القاهره الزراعى بملك/ السيد عبدالخالق فخرالدين محمد ابوزيد

51 - مينا للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    154336 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    3150 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله كفر سبطاس بملك/ محمد 

شاكر عبدالمنعم شلبى

52 - فتحى زكى حامد السديمى تاجر فرد سبق قيده برقم    84808 قيد فى 07-09-1987 برقم ايداع    

4654 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية فرع بالعنوان شارع عثمان محمد 

والبطراويشى مع النحاس بملك اعتماد عبدالفتاح محمد عيسى

53 - ثابت احمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    138367 قيد فى 16-01-2014 برقم ايداع    223 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 53شارع الجميل المعسكر العجيزى  

بملك احمد عبده على احمد

54 - محمد عبدالمنعم صبرى عباس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    152206 قيد فى 26-07-2020 برقم 

ايداع    4910 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية فرع بالعنوان 22 شارع 

سرحان بملك وسام ابراهيم عباس

55 - ابراهيم محمود حسين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    159450 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع    

12181 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية مركز شباب ميت الحارون بملك 

محمود حسين ابوالعطا سليم

56 - هديب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    124593 قيد فى 22-06-2006 برقم ايداع    

3414 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ القنطره البيضاء - الكوبرى 

الزرق بملك محمد حسين احمد حسن حواس

57 - هديب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    124593 قيد فى 22-06-2006 برقم ايداع    

3414 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 21 شارع النجاشى متفرع من 

شارع ترعه سناره بملك عزالرجال محمد كيلنى

58 - هديب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    124593 قيد فى 22-06-2006 برقم ايداع    

3414 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر الشوربجى بملك ايمن صبحى 

محمد محمد هديب

59 - هديب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    124593 قيد فى 22-06-2006 برقم ايداع    

3414 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 23يوليو بالقرب من قاعه كليو 

باترا بملك صلح صبحى محمد هديب

60 - مكتبه الملح تاجر فرد سبق قيده برقم    146476 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع    8958 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سبرباي بملك ايهاب سراج البرماوى
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61 - احمد رجب محمود ابوحميده تاجر فرد سبق قيده برقم    154140 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    

2429 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

62 - كيرلس منير عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    125173 قيد فى 06-09-2006 برقم ايداع    4868 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 16 شارع الشول 

من على مبارك بملك/ سامح سعيد صبحى يونان

63 - وليد محمود عبدالغنى محمود رحاب تاجر فرد سبق قيده برقم    143482 قيد فى 21-12-2017 برقم 

ايداع    9273 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

العقار رقم 27 شارع ترعه النعناعيه الدلجمون بملك كفر الزيات بملك عبدالمنعم على محمود محمد عيسى رحاب

64 - احمد محمد حسن الشافعى العقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    151303 قيد فى 18-02-2020 برقم 

ايداع    1502 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كتامه شارع داير الناحيه 

بملك محمد حسن الشافعى العقباوى

65 - ابراهيم احمد فؤاد ابراهيم بلل تاجر فرد سبق قيده برقم    151669 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع    

3600 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سكه تل بملك عبدالعزيز محمد 

عبدا

66 - هبه عبدالحميد محمود جمال الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم    154194 قيد فى 05-04-2021 برقم 

ايداع    2653 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية العقار رقم 2 مشله بملك 

محمد عبداللطيف محمد على الهيتى

67 - ياسر ابوالسعود مصطفى محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    154879 قيد فى 2021-07-26 

برقم ايداع    5103 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

شارع رياض باشا من شارع الحلو بملك/ عماد ومحمد فتحى السيد السيد غانم

68 - مرزوق رجب عبدالرحمن محمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    156844 قيد فى 26-01-2022 برقم 

ايداع    918 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل اسم المالك بجعله 

رجب عبدالرحمن محمد حجاج بميت الليث

69 - احمد الشهاوى ابراهيم عبدالحميد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    149290 قيد فى 21-08-2019 برقم 

ايداع    6350 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ عقار رقم 66 تقسيم 

النيابه العامه امتداد شارع المصنع بملك السيد مصطفى سالم اللبيشى

70 - احمد الشهاوى ابراهيم عبدالحميد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    149290 قيد فى 21-08-2019 برقم 

ايداع    6350 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ عقار رقم 9 شارع 

الستاد امام نادى سيتى كلوب بملك محمد حسين عبدالعظيم خميس

71 - محمد عرفه محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    154563 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    

3994 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله محمود احمد 

محمود الشاعر اخناواى

72 - محمد عرفه محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    154563 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    

3994 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ل يوجد

73 - نجلء القطب محمود الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم    137657 قيد فى 29-05-2014 برقم ايداع    

2105 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك صاحبه 

الشان ) نجلء القطب محمود الدسوقى( امتداد شارع الحلو

74 - سعيد محمد السعيد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم    146650 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    

9564 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اخناواى شارع مسجد الكريم 

الوهاب  بملك سعد رزق محمد حامد الشرقاوى

75 - محمد مسعد حسب ا احمد العليمى تاجر فرد سبق قيده برقم    156665 قيد فى 09-01-2022 برقم 

ايداع    212 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

76 - السيده عبدا عبدالعزيز عبدالناصف تاجر فرد سبق قيده برقم    130557 قيد فى 16-03-2009 برقم 

ايداع    1437 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله محمد 

مصطفى عبدالرحمن حموده بشبرا النمله
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77 - سامح عبدالمقصود الصفتى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    148723 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع    

4877 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

78 - محمد نزيه احمد احمد زقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    158819 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع    

9052 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 2 شارع فايد متفرع من شارع 

23 يوليو بملك محمد سمير سعيد مختار زايد

79 - نبيله محمد كمال الدين عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    130690 قيد فى 08-04-2009 برقم ايداع    

1923 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

80 - نبيله محمد كمال الدين عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    130690 قيد فى 08-04-2009 برقم ايداع    

1923 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ مازن 

سعيد الكنز بميت حواى

81 - يسرى عبدالرؤف عبدالحميد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم    139310 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع    

375 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع ابراهيم 

حموده من الطريق السريع برج الروضه بجوار مسجد الروضه بملك/ حموده ابراهيم حموده شعبان

82 - غاده اسماعيل على محمد وهيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    148855 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع    

5292 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله مشال بملك/ 

عزه فتحى مصطفى ابراهيم الجنيدى

83 - اسماء على ابراهيم غازى تاجر فرد سبق قيده برقم    150156 قيد فى 14-11-2019 برقم ايداع    

9017 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية فرع بالعنوان الكوم البيض ملك/

احمد سليمان احمد الجزار

84 - رتيبه محمد رفاعى عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    156323 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

9317 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شوبر بملك/ 

على ابراهيم محجوب العربى

85 - محمد خليل محمد خليل البكليش تاجر فرد سبق قيده برقم    156379 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

9461 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اشناواى بملك احمد جلل عبد 

العاطى

86 - محمد خليل محمد خليل البكليش تاجر فرد سبق قيده برقم    156379 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

9461 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اشناواى بملك احمد جلل عبد 

العاطى

87 - طلبه للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    156741 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    472 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله ميت يزيد بملك/ 

عبدالرازق عبدالرازق على حربى

88 - نهى عثمان ابراهيم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    158662 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع    

8378 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله منشاه 

الوقاف ملك/ محمد فوزى محمد رضوان

89 - هبه ناصر محمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم    158794 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع    

8928 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شبشير الحصه بملك محمد على 

محمد الوزير

90 - فاطمة محمد عبدالفتاح الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    154389 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    

3353 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ خضر 

السيد خضر بيصار - ميت يزيد

91 - عبير ابراهيم عبدا الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    138548 قيد فى 12-03-2015 برقم ايداع    

1272 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان الى 16 عيد عقده 

من الجلء بملك/ هناء المحمدى حامد المرسى

Page 49 of 93 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

92 - مى عطيه عبدالجواد عطيه الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    143503 قيد فى 25-12-2017 برقم 

ايداع    9344 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

ابوالجهور بملك/ عطيه عبدالجواد عطيه الفرماوى

93 - محمود فرج محمود محمود السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    149327 قيد فى 26-08-2019 برقم 

ايداع    6444 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 8 

سكه تل العجيزى بملك/ سامى حسن شحاته ابراهيم

94 - محمد منصور على النجريدى تاجر فرد سبق قيده برقم    151696 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع    

3660 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان الى ابوجماله طريق 

اخناواى بملك/ سامح بسيونى ابراهيم ابوخليفه

95 - هاني عبدالرازق السيد العشري تاجر فرد سبق قيده برقم    152081 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع    

2316 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم )148( -  التجمع 

الثالث محلية )5(

96 - هاني عبدالرازق السيد العشري تاجر فرد سبق قيده برقم    152081 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع    

2316 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله ش صيدليه 

الكرم من ش الجمهوريه بملك فاطمه السيد حسن حسين

97 - احمد شحاته السيد على الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم    153980 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    

1811 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله الفرستق 

بملك سعيد محمد احمد بركات

98 - صيدليه / نعمه السيد دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم    159592 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع    

12885 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر ابوداود بملك هشام سعد 

بلتاجى الشاذلى
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النشاط

1 - باسم حمدى بدر ابراهيم بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  149268 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع    

6292وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره قطع غيار سيارات

2 - شيماء محمود محمود زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  157622 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    3848

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تجاره ملبس ماعدا الملبس العسكريه وخردوات

3 - ابراهيم شفيق حسن بقوش تاجر فرد سبق قيده برقم  139811 قيد فى 26-04-2016 برقم ايداع    2654

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تديل النشاط بجعله تجاره الموتوسيكلت والتروسيكلت

4 - رضا محمد ابواليزيد ابوعيش تاجر فرد سبق قيده برقم  151292 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع    

1469وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله الستيراد فيماعدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك

5 - احمد السيد عبدالخالق فخر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  153999 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

1905وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب نقل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى وتوريدات ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته

6 - حسن عبدالعزيز محمود عرب تاجر فرد سبق قيده برقم  156892 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

1103وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه موبليات

7 - احمد فريد محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  148652 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع    4656

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه 

والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك

8 - صفاء عبدالحميد حسن محمد  موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  155829 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

7989وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بيع قطع غيار سيارات

9 - على محمد محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  157923 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

5074وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تعبئه عسل نحل يدوى الى النشاط 

الصلى

10 - محمد جمال عبدالرازق عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  159288 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع    

11294وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجميع البان

11 - بهاء متولى حسانين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  132973 قيد فى 13-07-2010 برقم ايداع    3880

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره ادوات تصوير

12 - حمدى محمد امين مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  140057 قيد فى 08-06-2016 برقم ايداع    3628

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله توريدات عموميه ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومشتملته والغاء مادون ذلك

13 - السويدى للمخلفات الزراعيه تاجر فرد سبق قيده برقم  147399 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع    

1016وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره المخلفات الزراعيه

14 - ايمن السيد سلطان صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  147514 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع    1352

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط اداره المدارس والحضانات والتاهيل لذوى 

الحتياجات الخاصه فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف بعد الحصول على الترخيص اللزمه

15 - سعيد صبحى البرعى محمد البرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  152988 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع    

7496وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بيع توتوك وتروسيكل وموتوسيكل الى 

النشاط الصلى

16 - ساره ابراهيم وجدى توفيق محمد نافع تاجر فرد سبق قيده برقم  157335 قيد فى 17-03-2022 برقم 

ايداع    2854وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تاجير فساتين زفاف 

والغاء مادون ذلك

17 - عاشور محمد حسن مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  158805 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    

9007وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع الغذيه بالتجزئه
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18 - احمد ابراهيم محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  159301 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    11399

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله نقل وتوريدات سيارات والغاء مادون 

ذلك

19 - جمال ابراهيم محمد السنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  76683 قيد فى 26-12-1983 برقم ايداع    

5892وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مغسله سيارات

20 - عبدالغفار عبدا زكى هجرس تاجر فرد سبق قيده برقم  126154 قيد فى 04-03-2007 برقم ايداع    

1009وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط فراكه ارز الى النشاط الصلى

21 - حمدى محمد امين مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  140057 قيد فى 08-06-2016 برقم ايداع    3628

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  تشغيل سيارات الى النشاط الصلى

22 - السعيد عبدا احمد محمد البديوى تاجر فرد سبق قيده برقم  149145 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    

5984وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره قطع غيار سيارات ومحركات 

الى النشاط الصلى

23 - اشرف سعيد رياض القلينى تاجر فرد سبق قيده برقم  104001 قيد فى 07-07-1998 برقم ايداع    

3847وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط تصنيع اجهزه كهربائيه والكترونيه

24 - محمد فاضل السيد احمد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  123767 قيد فى 07-03-2006 برقم ايداع    

1261وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تصدير فى حدود اللوائح 

والقوانين المنظمه لذلك

25 - عنتر احمد توفيق ابوزيد عموش تاجر فرد سبق قيده برقم  147004 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    

10593وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مصنع ملبس اطفال

26 - نفيسه ابراهيم السيد مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم  155864 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    8072

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه لحام معادن بالكهرباء

27 - مسيوغه حسن محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  150178 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    9073

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع مواشى

28 - السباعى للستيراد والتصدير والستثمار العقارى تاجر فرد سبق قيده برقم  119458 قيد فى 

08-05-2004 برقم ايداع    1959وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مزرعه 

لتجاره وتربيه واكثار وعرض حيوانات بريه وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه

29 - عبدالحليم عبدالشافى عبدالفتاح يحيا تاجر فرد سبق قيده برقم  152384 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    

5516وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره المواد الخام الزراعيه 

والحيوانات الحيه

30 - كريم نجيب السيد ابوخاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  130855 قيد فى 10-05-2009 برقم ايداع    

2520وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله استثمار وتسويق عقارى ماعدا 

التسويق اللكترونى وتوريدات عموميه ستائر هوائيه وتكيف

31 - فتحى احمد فتحى الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  131440 قيد فى 09-09-2009 برقم ايداع    4592

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب هندسى ومقاولت عامه 

وتوريدات عموميه ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته وماعدا توريد العماله

32 - محمد محمود ابراهيم على فتوه تاجر فرد سبق قيده برقم  159479 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    

12350وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مكتب تاجير سيارات

33 - طه السيد محمود علوش تاجر فرد سبق قيده برقم  142688 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    6425

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اسماك مملحه

34 - فتحى زكى حامد السديمى تاجر فرد سبق قيده برقم  84808 قيد فى 07-09-1987 برقم ايداع    4654

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره اسماك

35 - ثابت احمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  138367 قيد فى 16-01-2014 برقم ايداع    223

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تفريخ كتاكيت وبيعها للجمهور

Page 52 of 93 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

36 - عبدالرحمن محمد عباس برغوث تاجر فرد سبق قيده برقم  141036 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع    

73وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب تصدير فى حدود اللوائح 

والقوانين المنظمه لذلك

37 - همام ماهر همام الكريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  147871 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع    2413

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه ماعدا الكمبيوتر ومشتملته 

وماعدا توريد العماله

38 - محمد عبدالمنعم صبرى عباس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  152206 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

4910وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مزادات عامه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه

39 - ابراهيم محمود حسين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  159450 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع    

12181وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره وبيع كاوتش الى النشاط 

الصلى

40 - هديب للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  124593 قيد فى 22-06-2006 برقم ايداع    

3414وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره السجاد الى النشاط الصلى

41 - مكتبه الملح تاجر فرد سبق قيده برقم  146476 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع    8958وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مركز تدريب فى اللغات والتخاطب والصحه النفسيه والتاهيل 

النفسى والتنميه البشريه  واداره العمال  فيما عدا الحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه

42 - احمد عاطف على حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  159462 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

12241وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت ونقل مواد 

بتروليه والغاء مادون ذلك

43 - كيرلس منير عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  125173 قيد فى 06-09-2006 برقم ايداع    4868وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تصوير مستندات ودعايه واعلن فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه

44 - احمد محمد حسن الشافعى العقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  151303 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

1502وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ورشه تصنيع موبيليا

45 - ابراهيم احمد فؤاد ابراهيم بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  151669 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع    

3600وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط صالون حلقه الى النشاط الصلى

46 - هبه عبدالحميد محمود جمال الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم  154194 قيد فى 05-04-2021 برقم 

ايداع    2653وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريد وتركيب محطات الطاقه 

الشمسيه

47 - ياسر ابوالسعود مصطفى محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  154879 قيد فى 26-07-2021 برقم 

ايداع    5103وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره السماك بالجمله

48 - محمد سامى محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  158574 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع    7990

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع المواشى

49 - عادل اسماعيل رضوان يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  95420 قيد فى 28-03-1994 برقم ايداع    

1201وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومشتملته الى النشاط الصلى

50 - محمد سمير عطيه تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  138444 قيد فى 04-02-2015 برقم ايداع    574

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

وماعدا توريد العماله

51 - محمد عرفه محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  154563 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    3994

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه نجاره ميكانيكيه

52 - عبدالناصر ثابت السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  97002 قيد فى 20-05-1995 برقم ايداع    2412

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره لوازم احذيه الى النشاط الصلى
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53 - سعيد محمد السعيد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  146650 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    9564

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مخزن لتجاره الكرتون والورق

54 - جبر محمد جبر سعده تاجر فرد سبق قيده برقم  119179 قيد فى 13-03-2004 برقم ايداع    1051وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى

55 - ميرفت انيس بطرس مقار تاجر فرد سبق قيده برقم  122932 قيد فى 30-10-2005 برقم ايداع    5591

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اجهزه تيار خفيف وتوريدات 

عموميه وطبيه ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته

56 - السيده عبدا عبدالعزيز عبدالناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  130557 قيد فى 16-03-2009 برقم 

ايداع    1437وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط مكتب رحلت داخليه بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

57 - مصطفى طه عبدالمطلب الخطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  139427 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع    

1235وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قصر النشاط على تجاره وتوزيع مواد غذائيه والغاء 

مادون ذلك

58 - سامح عبدالمقصود الصفتى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  148723 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع    

6718وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع الف زراعيه

59 - سامح عبدالمقصود الصفتى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  148723 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع    

4877وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله الستيراد فيماعدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك

60 - نبيله محمد كمال الدين عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  130690 قيد فى 08-04-2009 برقم ايداع    

1923وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت وتوريدات عامه فيما 

عدا توريد اجهزه الكمبيوتر ومشتملته وتوريد العماله

61 - اسماء على ابراهيم غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  150156 قيد فى 14-11-2019 برقم ايداع    9017

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب معدات و الت

62 - على شوقى عبدالحليم المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  155549 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

7111وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ضافه نشاط مقاولت عامه الى النشاط الصلى

63 - محمد خليل محمد خليل البكليش تاجر فرد سبق قيده برقم  156379 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

9461وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مصنع ملبس ماعدا الملبس العسكريه

64 - محمد توفيق حمزه العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  157582 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

3737وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بقاله واعلف

65 - فاطمة محمد عبدالفتاح الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  154389 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    

3353وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تعبئه مواد غذائيه يدوى

66 - مى عطيه عبدالجواد عطيه الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  143503 قيد فى 25-12-2017 برقم 

ايداع    9344وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مركز تدريب وتنميه 

مهارات وتاهيل اطفال فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه

67 - هاني عبدالرازق السيد العشري تاجر فرد سبق قيده برقم  152081 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع    

2316وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مصنع ملبس طبيه

68 - احمد سعد فتوح الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم  154649 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    4263

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تجاره اعلف الى النشاط الصلى

69 - احمد محمد على القطورى تاجر فرد سبق قيده برقم  157563 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

3683وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب تاجير معدات والغاء 

مادون ذلك

70 - محمد ابراهيم صلح الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  158942 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع    

9654وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله معرض واصلح وبيع احذيه

71 - ندى رمضان شحاته مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  159415 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    

11943وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله قطع غيار السيارات
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   142246 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-07-2017  برقم ايداع 4,875.000 الى : الفايز للكتان

2 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   151292 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2020  برقم ايداع 1,469.000 الى : الخليج للستيراد والتصدير

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   153999 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2021  برقم ايداع 1,905.000 الى : المتحده للنقل والتوريدات

4 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158978 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2022  برقم ايداع 9,796.000 الى : نيوفيجن

5 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159073 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-2022  برقم ايداع 10,225.000 الى : انس الوجود للعطور

6 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113208 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2001  برقم ايداع 3,559.000 الى : مصنع الدولى لتشكيل الواح المعادن

7 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   155662 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-10-2021  برقم ايداع 7,451.000 الى : سنتر العروسه لتجاره الجهزه الكهربائيه

8 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   134296 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2011  برقم ايداع 2,456.000 الى : عبدالعزيز طلعت عبدالعزيز زرد

9 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   144131 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2018  برقم ايداع 2,716.000 الى : ورشه الخلص للنجاره الميكانيكيه

10 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147399 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2019  برقم ايداع 1,016.000 الى : السويدى للمخلفات الزراعيه

11 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158805 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-09-2022  برقم ايداع 9,007.000 الى : الشروق لتجاره المواد الغذائيه

12 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76683 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-1983  برقم ايداع 5,892.000 الى : ليوجد

13 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   101402 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-1997  برقم ايداع 4,724.000 الى : مؤسسه الدغشى للتجاره والتوزيع

14 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137293 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2013  برقم ايداع 4,960.000 الى : التوحيد للنقل والتجاره

15 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   147004 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2018  برقم ايداع 10,593.000 الى : مصنع ست الحسن لملبس الطفال

16 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   149678 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-10-2019  برقم ايداع 7,576.000 الى : الدلتا لخراطه المعادن

17 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   120046 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2004  برقم ايداع 3,798.000 الى : الحفنى للمبيدات الزراعيه

18 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130855 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2009  برقم ايداع 2,520.000 الى : كايرو كول

19 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159479 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 12,350.000 الى : محمد محمود ابراهيم على فتوه

20 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159450 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2022  برقم ايداع 12,181.000 الى : الدار البيضاء

21 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156622 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2022  برقم ايداع 76.000 الى : صبيحه محمد عبدالرحمن ابوراس
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22 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158446 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 7,411.000 الى : ليوجد

23 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158446 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2022  برقم ايداع 7,411.000 الى : مؤسسه مصطفى عبدالعال بدر

24 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159462 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-12-2022  برقم ايداع 12,241.000 الى : مكتب مكه للمقاولت والمواد البتروليه

25 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   125173 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2006  برقم ايداع 4,868.000 الى : المنير للدعايه والعلن

26 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   153699 وتم ايداعه 

Legend بتاريخ   04-02-2021  برقم ايداع 835.000 الى : ليجند

27 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156844 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-01-2022  برقم ايداع 918.000 الى : مرزوق رجب عبدالرحمن محمد حجاج

28 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95420 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-03-1994  برقم ايداع 1,201.000 الى : الرضوان للمقاولت والتوريدات

29 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   140713 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2016  برقم ايداع 6,650.000 الى : كارفود للتجاره وتصديرالحاصلت الزراعيه

30 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159523 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2022  برقم ايداع 12,569.000 الى : الصفا للتصميم الهندسى والستثمار العقارى

31 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159551 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2022  برقم ايداع 12,728.000 الى : ل يوجد

32 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122932 وتم ايداعه 

TMT بتاريخ   30-10-2005  برقم ايداع 5,591.000 الى : تى ام تى

33 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130557 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2009  برقم ايداع 1,437.000 الى : المروان للرحلت

34 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   139427 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2016  برقم ايداع 1,235.000 الى : مؤسسه الفرسان لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه

35 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   148723 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-06-2019  برقم ايداع 4,877.000 الى : الخلص للستيراد والتصدير

36 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130690 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-04-2009  برقم ايداع 1,923.000 الى : مؤسسه الفيروز

37 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   148855 وتم ايداعه 

MM بتاريخ   14-07-2019  برقم ايداع 5,292.000 الى : المؤسسه اليطاليه المتحده

38 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   156379 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2021  برقم ايداع 9,461.000 الى : توتيم لتجاره وتصنيع الملبس

39 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159558 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2022  برقم ايداع 12,785.000 الى : نيوطيبة

40 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   149327 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-08-2019  برقم ايداع 6,444.000 الى : الفرج لمستحضرات التجميل

41 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   154649 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-06-2021  برقم ايداع 4,263.000 الى : السراء لتصدير الحاصلت الزراعيه وتجاره المواد 

الغذائيه والعلف

42 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158319 وتم ايداعه 

sea fighter بتاريخ   27-07-2022  برقم ايداع 6,823.000 الى : سى فايتر

43 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159636 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2022  برقم ايداع 13,103.000 الى : احمد عبدالسلم حسن عبدالسلم عتلم
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44 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159636 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2022  برقم ايداع 13,103.000 الى : الزعيم

الشخاص

1 - عصام شاكر فارس واصف  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   122932 وتم ايداعه بتاريخ  2005-10-30 

برقم ايداع    5591تم التأشير فى تاريخ   30-10-2005   بــ  

2 - عامر عبدالستار على حسن شندى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   124871 وتم ايداعه بتاريخ  

27-07-2006 برقم ايداع    4118تم التأشير فى تاريخ   27-07-2006   بــ  

3 - محمد صديق عبدالمعطى حلوه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   148470 وتم ايداعه بتاريخ  

20-05-2019 برقم ايداع    4108تم التأشير فى تاريخ   20-05-2019   بــ  

4 - على محمد احمد الكومى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   152740 وتم ايداعه بتاريخ  01-10-2020 برقم 

ايداع    6627تم التأشير فى تاريخ   01-10-2020   بــ  

5 - عبدالحليم كمال سعد نيده  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   159257 وتم ايداعه بتاريخ  21-11-2022 برقم 

ايداع    11122تم التأشير فى تاريخ   21-11-2022   بــ  

6 - مصطفي ابراهيم محمد ابوحميده  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   159341 وتم ايداعه بتاريخ  

01-12-2022 برقم ايداع    11580تم التأشير فى تاريخ   01-12-2022   بــ  

7 - عبدالعال عبدالمجيد محمد عبدالعال الغايش  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   159356 وتم ايداعه بتاريخ  

04-12-2022 برقم ايداع    11654تم التأشير فى تاريخ   04-12-2022   بــ  

8 - عبدالعزيز طلعت عبدالعزيز زرد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   134296 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2011 برقم ايداع    2456تم التأشير فى تاريخ   08-12-2022   بــ  

9 - محمد محمود ابراهيم على فتوه  مدير فرع المقيد برقم قيد   159479 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-15 

برقم ايداع    12350تم التأشير فى تاريخ   15-12-2022   بــ  

10 - احمد عبدالسلم حسن عبدالسلم عتلم  مدير فرع المقيد برقم قيد   159636 وتم ايداعه بتاريخ  

29-12-2022 برقم ايداع    13103تم التأشير فى تاريخ   29-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه عبدالحق عبدالقوى عبدالحق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    97973 قيدت فى 1996-01-06 

برقم ايداع   79 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

2 - امين محمد امين ابراهيم النفياوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    140127 قيدت فى 2016-06-29 

برقم ايداع   3942 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

3 - شركه القصراوى وشريكه للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    137661 قيدت فى 2014-06-01 

برقم ايداع   2117 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

4 - شركه حسين عماد ابوحسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    134185 قيدت فى 27-04-2011 برقم 

ايداع   1926 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركه

5 - شركه اولد عبدالرحيم محمد   شركة سبق قيدها برقم    101120 قيدت فى 08-07-1997 برقم ايداع   

3768 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

6 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 26-05-1988 برقم ايداع   2382 وفى تاريخ  

13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

7 - ج- ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 17-10-1988 برقم ايداع   4657 وفى تاريخ  

13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

8 - ج- ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 17-10-1988 برقم ايداع   4655 وفى تاريخ  

13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

9 - ج- ليوجد   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 17-10-1988 برقم ايداع   4656 وفى تاريخ  

13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

10 - الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 

26-05-1988 برقم ايداع   2382 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

11 - الشركة الشرقيه استيرن كومبانى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 1968-05-04 

برقم ايداع   591 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

12 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 31-03-1956 برقم ايداع   

424 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

13 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 17-10-1988 برقم ايداع   

4657 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

14 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 1988-10-17 

برقم ايداع   4655 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

15 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    38947 قيدت فى 1988-10-17 

برقم ايداع   4656 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع

16 - ربيع عبدالقادر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    135071 قيدت فى 29-12-2011 برقم ايداع   

6018 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل نم محو القيد لحل الشركه

17 - على صالح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    140054 قيدت فى 07-06-2016 برقم ايداع   3608 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

18 - مصطفى ابوشعيشع غالى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    156331 قيدت فى 06-12-2021 برقم 

ايداع   9348 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

19 - شركه امنيه حسين ابوناجى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    97025 قيدت فى 23-05-1995 برقم 

ايداع   2497 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

20 - شركه عايده محمد عبدالحميد كساب وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    121536 قيدت فى 

11-04-2005 برقم ايداع   1877 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض 

الشركه
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21 - محمد ابراهيم ابوالمعاطى القديم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    151642 قيدت فى 2020-05-10 

برقم ايداع   3515 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركه

22 - حسين محمد حسين السيد و احمد مرسى حسينى صالح   شركة سبق قيدها برقم    154818 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع   4868 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل 

الشركه

23 - عبدالمجيد صلح عبدالمجيد رحاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    150196 قيدت فى 

18-11-2019 برقم ايداع   9125 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل 

الشركه

24 - حمدى عبدالستار عبدالباسط وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    111223 قيدت فى 04-11-2000 برقم 

ايداع   6939 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

25 - ابراهيم محمد محمد حسنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    117719 قيدت فى 24-06-2003 برقم 

ايداع   2792 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

26 - فواز للنظارات وشركاه.   شركة سبق قيدها برقم    99851 قيدت فى 28-12-1996 برقم ايداع   7275 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركه

27 - طاهر رشاد السيد عيسى ومحمد جمال ابوسمره وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم    137507 قيدت فى 

13-03-2014 برقم ايداع   1046 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل 

الشركه

28 - شركه محمد الشوبرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    152187 قيدت فى 21-07-2020 برقم ايداع   

4826 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

29 - شركه محمد محمد عبدالحى محمد حافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    122761 قيدت فى 

02-10-2005 برقم ايداع   5170 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض 

الشركه

30 - شركه/ محمد امين محمد ابوعوف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    156183 قيدت فى 2021-11-22 

برقم ايداع   8912 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركه

رأس المال

1 - مصطفى مندى مصطفى الزناتى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     153406 قيدت فى 2021-01-04 

برقم ايداع    55وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - شركه هشام زكريا عبدالستار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     104738 قيدت فى 12-10-1998 برقم 

ايداع    6063وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية منشاه الوقاف عزبه اليكن 

بملك/ ايمن حامد عبدا على

2 - ماهر محمد بيومى الدجوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     84003 قيدت فى 14-04-1987 برقم ايداع    

2276وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع 

الساخانه العمومى وشارع السلخانه الخلفى عن الملك رقم 2 ملك ورثه محمد بيومى الدجوى

3 - السيد على عبدالجواد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     136880 قيدت فى 02-07-2013 برقم ايداع    

2834وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية صفط تراب بملك محمد جلل 

مصطفى صبره

4 - شركه ياسر محمد عبد الفتاح سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     152638 قيدت فى 2021-06-06 

برقم ايداع    2308وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تلبنت قيصر ملك/

محمد عبدالفتاح ابراهيم سلم

5 - شركه ايجيبت اويل شركة سبق قيدها برقم     152638 قيدت فى 06-06-2021 برقم ايداع    2308وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تلبنت قيصر ملك/محمد عبدالفتاح ابراهيم سلم

6 - جلل احمد جلل ابوعلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     159056 قيدت فى 26-10-2022 برقم ايداع    

10149وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محل رقم 1 شارع اللواء البطران 

من سكه صناديد بملك على احمد جلل احمد

7 - جلل احمد جلل ابوعلى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     159056 قيدت فى 26-10-2022 برقم ايداع    

10149وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محل رقم 2 شارع اللواء البطران 

من سكه صناديد بملك اسماء عبدالرسول رفاعى
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النشاط

1 - الشركه المصريه السعوديه لصناعه المعدات الطبيه )ماسكوميد ( شركة سبق قيدها برقم     93352 قيدت فى 

04-05-1992 برقم ايداع    1864 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة 

الى صناعه السرنجات البلستيك و المستلزمات الطبيه للستخدام مره واحده والمستلزمات الطبيه المعقمه بجميع 

انواعها وصناعه انابيب التحاليل الطبيه ومستلزمات معامل التحاليل الطبيه وصناعه الدويه والدويه الدستوريه 

وصناعه الغيارات والربطه الطبيه والبلستر واللزقه الطبيه ومستلزمات الجروح والحروق وتصدير المستلزمات 

الطبيه ومكوناتها وتوزيع المستلزمات الطبيه والدويه والستيراد فى حدود غرض الشركة دون 

التجارومستحضرات والعنايه الصحيه والتجار فيما سبق والتجار فى كل ماسبق  وكل مايتعلق بذلك النشاط 

والستيراد والتصدير بغرض التجار وتكوين وتاسيس الشركات داخل المناطق الحره طبقا للقوانين المعمول بها 

بالمناطق الحره ويجوز للشركه التعامل والتداول فى الوراق الماليه بجميع البورصات المصريه والجنبيه مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه اوتشترك باى وجه من الوجوه مع الهئيات التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها 

او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها 

اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

2 - شركه هشام زكريا عبدالستار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     104738 قيدت فى 12-10-1998 برقم 

ايداع    6063 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله استيراد وتصدير 

ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتصنيع الدهانات والورنيشات والطلئات السائله والصباغ 

والمعاجين

3 - محمد الحاطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     138938 قيدت فى 26-08-2015 برقم ايداع    4103 

وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصدير الى النشاط الصلى للشركه

4 - شركه شريف مصطفى انور خليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     120666 قيدت فى 2004-12-08 

برقم ايداع    5505 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف لغرض الشركه تشكيل 

وتصنيع جميع القطاعات المعدنيه والصاج بكافه انواعها لدى الغير
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5 - البنك العقارى المصرى العربى شركة سبق قيدها برقم     135494 قيدت فى 04-04-2012 برقم ايداع    

1745 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله القيام بجميع العمال المصرفيه 

الخاصه بالبنوك و على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على 

التمويل من الداخل او الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل 

مختلف انواع الضمانات او بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) 

ب ( فتح و تعزيز و تبليغ العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) 

ج ( القيام بتلقى الكتتابات العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على 

ترخيص مزاولة هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه 

فى هذا الشأن ) د ( تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار 

السندات و الكمبيالت و الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع 

لحاملها وقت الطلب و كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر 

او فى الخارج ) و ( اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق 

الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و 

القيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص  من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا 

للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال 

الشركات و المساهمه فى انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا 

للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك 

و عملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك 

المركزى و بعد الحصول على موافقه الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف 

امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( 

مباشره نشاط صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه 

وفقا للقواعد الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى 

تستلزمها اعمال البنك و على وجه العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او 

بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط 

المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه 

مع البنوك او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه 

فى مصر او خارجها او ان  يندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه 

الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

6 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     135494 قيدت فى 04-04-2012 برقم ايداع    1745 وفى تاريخ  

21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله القيام بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك و 

على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على التمويل من الداخل او 

الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل مختلف انواع الضمانات او 

بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) ب ( فتح و تعزيز و تبليغ 

العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) ج ( القيام بتلقى الكتتابات 

العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا 

النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا الشأن ) د ( 

تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار السندات و الكمبيالت و 

الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وقت الطلب و 

كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر او فى الخارج ) و ( 

اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق الوراق الماليه لحسابه 

او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و القيام بكافة العمال 

المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص  من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا للقانون رقم 95 لسنه 

1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال الشركات و المساهمه فى 

انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن 

من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك و عملئه من مخاطر تقلبات 

اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك المركزى و بعد الحصول على موافقه 

الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( 

تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( مباشره نشاط صناديق الستثمار 

والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد الصادره من البنك 

المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال البنك و على وجه 

العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما 

يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك 

المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات او الهيئات او 

الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او خارجها او ان  يندمج 

فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام 

القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

7 - البنك العقارى المصرى العربى شركة سبق قيدها برقم     135494 قيدت فى 27-05-2012 برقم ايداع    

2667 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله القيام بجميع العمال المصرفيه 

الخاصه بالبنوك و على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على 

التمويل من الداخل او الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل 

مختلف انواع الضمانات او بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) 

ب ( فتح و تعزيز و تبليغ العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) 

ج ( القيام بتلقى الكتتابات العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على 

ترخيص مزاولة هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه 

فى هذا الشأن ) د ( تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار 

السندات و الكمبيالت و الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع 

لحاملها وقت الطلب و كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر 

او فى الخارج ) و ( اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق 

الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و 

القيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص  من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا 

للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال 

الشركات و المساهمه فى انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا 

للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك 

و عملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك 

المركزى و بعد الحصول على موافقه الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف 

امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( 

مباشره نشاط صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه 

وفقا للقواعد الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى 

تستلزمها اعمال البنك و على وجه العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او 

بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط 

المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه 

مع البنوك او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه 

فى مصر او خارجها او ان  يندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه 

الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

8 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     135494 قيدت فى 27-05-2012 برقم ايداع    2667 وفى تاريخ  

21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله القيام بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك و 

على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على التمويل من الداخل او 

الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل مختلف انواع الضمانات او 

بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) ب ( فتح و تعزيز و تبليغ 

العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) ج ( القيام بتلقى الكتتابات 

العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا 

النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا الشأن ) د ( 

تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار السندات و الكمبيالت و 

الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وقت الطلب و 

كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر او فى الخارج ) و ( 

اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق الوراق الماليه لحسابه 

او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و القيام بكافة العمال 

المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص  من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا للقانون رقم 95 لسنه 

1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال الشركات و المساهمه فى 

انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن 

من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك و عملئه من مخاطر تقلبات 

اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك المركزى و بعد الحصول على موافقه 

الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف امناء الستثمار نيابه من الغير ) ل ( 

تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( مباشره نشاط صناديق الستثمار 

والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد الصادره من البنك 

المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال البنك و على وجه 

العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك ما 

يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن من قبل البنك 

المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات او الهيئات او 

الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او خارجها او ان  يندمج 

فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام 

القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك

9 - مصطفى مندى مصطفى الزناتى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     153406 قيدت فى 2021-01-04 

برقم ايداع    55 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تصنيع وتجاره المبيدات 

الزراعيه والستيراد والتصدير

10 - عبدالرحمن عبدالرحمن على خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     152569 قيدت فى 2020-09-14 

برقم ايداع    6140 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركه ليصبح مكتب 

لتجاره وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه والدويه البشريه والمبيدات والمطهرات 

وتصنيعهم لدى الغير
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الكيان القانونى

1 - عهدى عزيز مشرقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     137235 قيدت فى 03-12-2013 برقم ايداع    

4737 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - ممدوح رجب اسماعيل مرسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     159323 قيدت فى 29-11-2022 برقم 

ايداع    11516 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - مصطفى مندى مصطفى الزناتى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     153406 قيدت فى 2021-01-04 

برقم ايداع    55 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - عبدالرحمن عبدالرحمن على خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     152569 قيدت فى 2020-09-14 

برقم ايداع    6140 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - احمد ابراهيم الصفطى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     48502 قيدت فى 19-05-1968 برقم ايداع    

758 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121939   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-2005 برقم ايداع    3013 الى   وليد محمد السيد فايد وشركاه

2 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152359   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2020 برقم ايداع    5438 الى   شركه ابراهيم عبدالسلم حامد المراكبى وشريكه

3 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 142065   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-06-2017 برقم ايداع    4091 الى   شركه محمود عبدالعاطى السيد صالحه وسامى محمد 

ابراهيم جمال الدين وعطيه محمد السيد الجاويش وشركائهم

4 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137235   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-12-2013 برقم ايداع    4737 الى   عهدى عزيز مشرقى وشركاه

5 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110574   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-08-2000 برقم ايداع    5500 الى   شركه محمد سعد دياب وشركاه

6 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152051   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-07-2020 برقم ايداع    4459 الى   محمد صلح السيد ابوحمر وشركاه

7 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 48502   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-1968 برقم ايداع    758 الى   احمد ابراهيم الصفطى وشركاه
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الشخاص

1 - نبيه هلل سيداحمد الفضالى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    82441   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1986 برقم ايداع   4859 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1986  بــ :  

2 - لمياء نبيه هلل الفضالى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    82441   وتم ايداعه بتاريخ    1986-08-26 

برقم ايداع   4859 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1986  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى بالوليه والده الى 

شريك موصى لبلوغه سن الرشد

3 - احمد نبيه هلل الفضالى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    82441   وتم ايداعه بتاريخ    1986-08-26 

برقم ايداع   4859 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1986  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى بالوليه والده الى 

شريك موصى لبلوغه سن الرشد

4 - رشا نبيه هلل الفضالى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    82441   وتم ايداعه بتاريخ    1986-08-26 

برقم ايداع   4859 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1986  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى بالوليه والده الى 

شريك موصى لبلوغه سن الرشد

5 - محمد نبيه هلل الفضالى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    82441   وتم ايداعه بتاريخ    1986-08-26 

برقم ايداع   4859 تم التأشير فى تاريخ 26-08-1986  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى بالوليه والده الى 

شريك موصى لبلوغه سن الرشد

6 - ناصر مبروك مصطفى الموافى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    48240   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1967 برقم ايداع   437 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1996  بــ :  توقيع اول  2- السيد المحاسب/ 

محمد طاهر على عزيز  توقيع اول 3- السيدةالمحاسب/ عصمت ابراهيم الدسوقى حلوه توقيع اول  4- السيدة 

المحاسب / ايناس ابراهيم محمد ابويوسف توقيع اول 5 - السيد المحاسب /عبدالرحمن عبدالرحمن احمد يوسف 

توقيع ثان 6- السيده المحاسب / روحيه محمد شفيق ابراهيم الشافعى  توقيع ثان7- السيد المحاسب / وليد عباس 

حلمى محمد عبدالغفار توقيع ثان على كافه ارقام الحسابات الخاصه بشركه مطاحن وسط وغرب الدلتا بالبنوك 

المختلفه والغاء مادون ذلك

7 - اشرف زكى عبدالحفيظ المرسى اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48240   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-06-1967 برقم ايداع   437 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1996  بــ :  مدير اداره شركات تحت 

التصفيه بقطاع الستثمارات الماليه - فى تمثيل شركه مصر للتامين فى حضور جلسات مجلس اداره شركه 

مطاحن وسط وغرب الدلتا بدل من السيد الستاذ / السيد عبدالرحمن عبدالمطلب

8 - محمد يحيى احمد محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48011   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1965 برقم ايداع   2977 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1997  بــ :  ممثل بنك مصر انتهت عضويته 

من مجلس الداره اعتبارا من 2022/8/1

9 - على محمد صبحى محمد لبيب ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115813   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2002 برقم ايداع   4375 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2002  بــ :  المهندس/ محمد دياب وهدان 

مولود 1966/6/27 نائب رئيس مجلس الداره -المهندس/ عادل عبدالكريم عبدالواحد مولود 1955/5/25 

سكرتير الجمعيه - مهندس/ عبدا عبدالصادق عبدالبارى مولود 1953/7/9 عضو مجلس الداره - مهندس/ خالد 

دياب محمد وهدان مولود 1972/5/17 عضو مجلس الداره - مهندس/ خاطر الحسينى خاطر مولود 

1949/1/15 عضو مجلس الداره - مهندس/ احمد عبده عزاز مولود 1973/5/14 عضو مجلس الداره - 

مهندس/ محمد راتب محمد سليمان مولود 1976/1/27 عضو مجلس الداره - مهندس/ محمد على محمد صبحى 

لبيب مولود 1992/3/8 عضو مجلس الداره ----- على ان يكون من لهم حق التوقيع على الشيكات البنكيه على 

النحو التالى 1- على محمد صبحى لبيب توقيع اول اصلى 2- عادل عبدالكريم عبدالواحد توقيع ثان اصلى 3- 

محمد دياب وهدان توقيع اول احتياطى 4- محمد راتب محمد سليمان توقيع ثان احتياطى
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10 - هناء السيد سيد احمد عطيه ابوشبانه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    123069   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2005 برقم ايداع   6026 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2005  بــ :  والسيد الدسوقى رمضان 

الصواف لهم حق الداره مجتمعين اومنفردين عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه كما لهما 

حق السحب والقتراض والستدانه من البنوك باسم الشركه وكافه مايلزم المصلحه العامه للشركه

11 - هدى اسماعيل ابوزيد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124436   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2006 برقم ايداع   3067 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2006  بــ :  احمد اسماعيل ابوزيد اسماعيل 

مولود 1983/10/27 سكرتير وامين الصندوق - سامى اسماعيل ابوزيد اسماعيل مولود 1979/9/6 عضو - 

عادل اسماعيل ابوزيد اسماعيل مولود 1988/5/20 عضو تم اختيار لهم حق التوقيع علي الشيكات على النحو 

التالى السيده هدى اسماعيل ابوزيد اسماعيل توقيع اول اساسى - السيد/سامى اسماعيل ابوزيد اسماعيل توقيع اول 

احتياطى - السيد/ احمد اسماعيل ابوزيد اسماعيل توقيع ثانى اساسى - السيد/ عادل اسماعيل ابوزيد اسماعيل 

توقيع ثانى احتياطى

12 - المتوكل على ا جمعه محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93352   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-1992 برقم ايداع   1864 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  اختصاصات مجلس الداره 

كالتالى يملك حق التوقيع عن الشركه امام المصالح الحكوميه والغير حكوميه رئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب منتفردين كتوقيع اول وكل شخص مفوض من مجلس الداره كتوقيع ثان مع بقاء جميع الختصاصات 

والصلحيات الممنوحه لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب كما دون تغيير ولهما الحق فى توكيل الغير فى 

بعض اوكل تلك الصلحيات - قبول استقاله الدكتور/ محمد مصطفى مصطفى عياد من منصب مدير عام الشركه 

- تعيين الستاذ/ المعتزبال محمد شحاته حجاج مدير عام للشركه لمباشره اعمال الشركه

13 - سامح رزق عبدا الشربينى الشاذلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    141316   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2017 برقم ايداع   991 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2017  بــ :  

14 - ابراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن خليل  شريك   المقيد برقم قيد    152569   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   6140 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  تعدل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

15 - عبدالرحمن عبدالرحمن على خليل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    152569   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-2020 برقم ايداع   6140 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  تعدل حق الداره 

والتوقيع وحده وله حق الداره والتوقيع نيابه عن الشركه وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه 

والتعامل باسمها وابرام كافه العقود والمعاملت التى تندرج فى اطار الغرض من الشركه وتلقى ودفع كافه المبالغ 

وفتح واغلق حسابات البنوك والتوقيع على الشيكات وكافه المعاملت البنكيه الخرى وسداد كافه الوراق 

التجاريه الخاصه بالمديونيه وابرام كافه العقود والصكوك والمعاملت المتعلقه بالنشاط التجارى للشركه سواء نقدا 

اوبالجل وبيع وشراء كافه المواد والمستلزمات والبضائع والمنقولت والسيارات والعقارات والراضى والمبانى 

والوراق الماليه وكافه الصول الراسماليه باسم الشركه واحسابها وتشرط ان تكون العمال التى تصدر منه 

لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها كما له حق الداره الفنيه وحده

16 - جمال محمد ابواليزيد زغربان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    153352   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2020 برقم ايداع   8758 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  ومحمد جمال محمد زغربان 

مجتمعين اومنفردين ولهما حق القتراض والرهن وحق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه على السواء مجتمعين 

اومنغفردين

17 - رحاب على محمد احمد كبش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153406   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   55 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  كما خرج من الشركه محمود مندى 

مصطفى الزناتى مع اقراره باستلمه كافه حقوقه من الشركه )ج( الداره والتوقيع للشركاء الثلثه المتضامنين 

مجتمعين اومنفردين بنفس الختصاصات السابقه اما الداره الفنيه فهى للدكتور محمد احمد مصطفى زيدان

18 - محمد محمد السيد يونس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    156336   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   9357 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  للشريك المتضامن حق التوقيع 

منفردا امام كافه البنوك في السحب واليداع وكافه العمال التى تتحقق صالح الشركه وله وحده حق القتراض 

والرهن والستدانه من البنوك وكفاله النفس والغير وله الحق فى توكيل الغير فيما يحقق صالح الشركه وله حق 

توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر
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19 - اسماء رجب اسماعيل مرسى الغرباوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159323   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2022 برقم ايداع   11516 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2022  بــ :  

20 - ايمن عباس عجيله اسماعيل عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    121939   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2005 برقم ايداع   3013 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

21 - مصطفي محمد طاهر السيد الخولي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152359   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2020 برقم ايداع   5438 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  واقر باستلمه كافه حقوقه لدى 

الشركه )ج( نعديل الداره والتوقيع بجعلها للشريك/ ابراهيم عبدالسلم حامد المراكبى منفردا امام مختلف الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه  وكذلك التوقيع على الشيكات

22 - كريم محمود عبدالمعطى وهبه فوده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

23 - محمد عبدالعاطى السيد صالحه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

24 - مرفت محمد ابراهيم جمال الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ضمت الى الشركه  ج- تعديل 

حق الداره والتوقيع بجعلها لكل من محمود عبدالعاطى السيد صالحه وسامى محمد ابراهيم جمال الدين وعطيه 

محمد السيد محمد الجاويش مجتمعين او محمود عبدالعاطى السيد صالحه منفردا ولهم حق فى التوقيع على العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل وله الحق فى القتراض من البنك بشرط 

عدم المساس بحقوق الشركاء الموصيين

25 - محمد جوده عبدالحكيم الدواس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

26 - عمرو محمد عبدالعظيم الهمشرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

27 - نجم سيداحمد احمد وكوك  شريك موصى   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

28 - احمد احمد محمد الشمونى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

29 - عطيه محمد السيد الجاويش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    142065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2017 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

30 - عاطف عزيز مشرقى رزق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    137235   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2013 برقم ايداع   4737 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

31 -  امير وجيه مشرقى رزق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    137235   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2013 برقم ايداع   4737 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ج( تعديل الداره والتوقيع بجعلها 

لكل من / عهدى عزيز مشرقى رزق و امير وجيه مشرقى رزق و عاطف عزيز مشرقى رزق  لهم كافه 

الصلحيات  مجتمعين او منفردين  والتعامل مع الجهات الحكوميه والداريه سواء مجتمعين او منفردين --- كما 

خرج عدد 4 شركاء موصيين مذكور اسمائهم بالعقد

32 - محمد سعد رياض دياب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    110574   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2000 برقم ايداع   5500 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  ج- تعديل الداره والتوقيع بجعلها 

للشركاء محمد سعد رياض دياب وناديه امين دياب مجتمعين اومنفردين

33 - احلم مصطفى محمد عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    110574   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2000 برقم ايداع   5500 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

34 - هاله صلح السيد ابوحمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152051   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   4459 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

35 - عمرو صلح السيد ابوحمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152051   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   4459 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  
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36 - محمد صلح السيد ابوحمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152051   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   4459 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح من حق محمد صلح السيد ابوحمر وله الحق فى تلخيص اى شريك بالنيابه عنه بالداره والتوقيع كما ان 

له الحق فى التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والتوقيع امامها سواء بنفسه اوبمن بوكله من الساده الشركاء 

المحامين والمحاسبين

37 - صلح السيد عطا ابوحمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152051   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   4459 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  خرج من الشركه للوفاه

38 - شعبان ابراهيم الصفطى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    48502   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1968 برقم ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  للوفاه ج- تعديل الداره والتوقيع 

بجعلها للشركاء المتضامنين مجتمعين معا وليس منفردين واى تصرف او توقيع يصدر من احدهم دون الثانى ل 

يكون صحيحا ومن ثم فان السؤليه المدنيه والجنائيه لنشاط الشركه يقع على عاتقهم دون باقى الشركاء الموصيين 

كما اتفق الشركاء على عدم احقيه اى من الشركاء القتراض بضمان المنشأه

39 - ياسر شعبان ابراهيم الصفطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    48502   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1968 برقم ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

40 - احمد شعبان ابراهيم الصفطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    48502   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1968 برقم ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

41 - وفاء شعبان ابراهيم الصفطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    48502   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1968 برقم ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

42 - احمد طارق شعبان الصفطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    48502   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1968 برقم ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

43 - رنا طارق شعبان الصفطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    48502   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-1968 برقم ايداع   758 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - كرم صليب لطفى عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85246   قيدت فى   11-11-1987 برقم ايداع    

6061 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

2 - فريد احمد احمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99333   قيدت فى   19-10-1996 برقم ايداع    

5581 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

3 - اموره ابراهيم صليب شرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116450   قيدت فى   03-11-2002 برقم 

ايداع    5947 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

4 - ايمن عطيه ذكى الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118825   قيدت فى   30-12-2003 برقم ايداع    

5805 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

5 - محمد العزب محمود مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126286   قيدت فى   21-03-2007 برقم ايداع    

1469 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

6 - جورج بنايوتى اليفترى مانوليرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130205   قيدت فى   06-01-2009 برقم 

ايداع    93 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-05

7 - سميحه السيد سيد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131619   قيدت فى   27-10-2009 برقم 

ايداع    5221 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

8 - هانى شوقى محمد حمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133298   قيدت فى   29-09-2010 برقم ايداع    

5056 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-28

9 - نبيله محمد محمد السنباطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135903   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    

3646 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

10 - علء الدين احمد الشديد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136322   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    5572 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

11 - ضحى السيد على جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137397   قيدت فى   30-01-2014 برقم ايداع    

412 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-29

12 - طلعت صليب لطفى عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64625   قيدت فى   20-08-1977 برقم 

ايداع    5776 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

13 - صفاء ابراهيم عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78166   قيدت فى   19-08-1984 برقم ايداع    

4179 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18

14 - محمود صادق محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84699   قيدت فى   19-08-1987 برقم ايداع    

4288 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

15 - اشرف محمود حسن بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90034   قيدت فى   14-01-1990 برقم ايداع    

270 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

16 - نوال عبدالحميد القطب الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96460   قيدت فى   10-01-1995 برقم 

ايداع    228 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-09

17 - حسن محمد رجب حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97652   قيدت فى   29-10-1995 برقم 

ايداع    5108 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

18 - ايناس السيد محمد سعود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113362   قيدت فى   09-07-2001 برقم 

ايداع    3907 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

19 - صيدليه احمد الشهابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116293   قيدت فى   09-10-2002 برقم ايداع    

5537 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

20 - سعديه احمد محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126294   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

1508 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

21 - صفاء محمد بيومى حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128599   قيدت فى   02-04-2008 برقم ايداع    

1936 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01
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22 - عبدالناصر مصطفى محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129665   قيدت فى   2008-09-10 

برقم ايداع    5184 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09

23 - سعديه عبدالرحيم طه سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131840   قيدت فى   23-12-2009 برقم ايداع    

6229 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

24 - عماد سعد لبيب حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134139   قيدت فى   17-04-2011 برقم ايداع    

1741 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

25 - سامى محمد المنسوب جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135890   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    3581 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

26 - اسامه عبدا مبروك مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138626   قيدت فى   14-04-2015 برقم 

ايداع    1901 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

27 - مجدى ابراهيم سيداحمد الخلوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138806   قيدت فى   2015-06-22 

برقم ايداع    3217 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

28 - محمود محمد جمعه عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139033   قيدت فى   11-10-2015 برقم 

ايداع    4751 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

29 - ابراهيم شفيق حسن بقوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139811   قيدت فى   26-04-2016 برقم ايداع    

2654 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

30 - ابراهيم عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141369   قيدت فى   2017-02-20 

برقم ايداع    1206 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

31 - وائل سعيد محمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141831   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

3070 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

32 - عماد حسن السيد الحليس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142846   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

6914 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

33 - السيد مجدى عبدالقادر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67693   قيدت فى   08-07-1979 برقم 

ايداع    2960 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2014-07-07

34 - مجدى فتحى عبده غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79605   قيدت فى   13-04-1985 برقم ايداع    

1929 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12

35 - عبدالغفار محمد عبدالغفار قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85231   قيدت فى   08-11-1987 برقم 

ايداع    6008 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

36 - اميل معوض بطرس عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91685   قيدت فى   31-10-1990 برقم ايداع    

5436 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-30

37 - عادل على على حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93664   قيدت فى   20-08-1992 برقم ايداع    

3407 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

38 - عبدالرحمن عبدالحليم راشد زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115681   قيدت فى   2002-07-20 

برقم ايداع    4033 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

39 - مكتب الجناينى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116430   قيدت فى   2002-10-30 

برقم ايداع    5884 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

40 - فيول جميل حبيب بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130137   قيدت فى   24-12-2008 برقم ايداع    

6801 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

41 - ابراهيم عادل ابراهيم ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131986   قيدت فى   17-01-2010 برقم 

ايداع    323 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

42 - بهاء متولى حسانين الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132973   قيدت فى   13-07-2010 برقم ايداع    

3880 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

43 - مريم نعيم وهبه بدروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137152   قيدت فى   11-11-2013 برقم ايداع    

4323 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10
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44 - عبدالمنعم محمد محمود الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139081   قيدت فى   26-10-2015 برقم 

ايداع    5047 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

45 - عبدالمنعم حفنى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78562   قيدت فى   28-10-1984 برقم ايداع    

5326 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

46 - محمود عبدالعزيز السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88459   قيدت فى   24-04-1989 برقم 

ايداع    2394 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-23

47 - مصطفى محمود محمد شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96101   قيدت فى   15-10-1994 برقم ايداع    

4730 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

48 - مجدى فتحى عبده غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97735   قيدت فى   13-11-1995 برقم ايداع    

5407 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12

49 - عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102212   قيدت فى   1997-12-01 

برقم ايداع    7039 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-30

50 - سهام سعد اسماعيل الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111574   قيدت فى   16-12-2000 برقم 

ايداع    7666 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

51 - محمد توفيق محمد ابوالغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121578   قيدت فى   16-04-2005 برقم 

ايداع    1981 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-15

52 - احمد نبيل احمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122151   قيدت فى   22-05-2006 برقم ايداع    

2807 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

53 - عبدالمنعم سعيد السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123730   قيدت فى   05-03-2006 برقم 

ايداع    1162 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-04

54 - ريهام رزق عبدالشافى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126088   قيدت فى   25-02-2007 برقم 

ايداع    818 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

55 - فارس محمد احمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126670   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

2817 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

56 - فارس محمد احمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126670   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

2818 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

57 - ميرفت منسى بشاره بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127128   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

4352 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

58 - محمد انور محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129225   قيدت فى   02-07-2008 برقم 

ايداع    3881 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

59 - غنيم عزمى عبدالحميد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136328   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    5590 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

60 - سهام ابراهيم محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140470   قيدت فى   04-10-2016 برقم ايداع    

5598 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

61 - سعد زغلول على الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142231   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

4752 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

62 - سليمان سعيد عبدالحميد ابوالعزم شومانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142263   قيدت فى   

01-08-2017 برقم ايداع    4948 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-31

63 - ايه مختار عبدالعظيم الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143232   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    8310 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

64 - اسماء عبدالخالق احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143280   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    8521 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

65 - سعد محمود عبدالرحيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55224   قيدت فى   09-05-1973 برقم 

ايداع    1347 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-08
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66 - ناجى يونان مرقص يونان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69851   قيدت فى   07-09-1980 برقم ايداع    

3709 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

67 - سعيد سعد احمد ابوستيته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79589   قيدت فى   10-04-1985 برقم ايداع    

1888 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-09

68 - محسن عبدالغفور عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83416   قيدت فى   17-01-1987 برقم 

ايداع    354 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

69 - محسن عبدالغفور عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83416   قيدت فى   18-05-2005 برقم 

ايداع    2598 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

70 - عادل محمود محمد سنبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87535   قيدت فى   18-12-1988 برقم ايداع    

5877 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17

71 - عبدالمعبود سعد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95949   قيدت فى   03-09-1994 برقم ايداع    

4084 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

72 - عبدالمعبود سعد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95949   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

7776 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

73 - رجب ابواليزيد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104372   قيدت فى   26-08-1998 برقم 

ايداع    4874 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

74 - شريف بيومى صابر مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112610   قيدت فى   22-04-2001 برقم 

ايداع    2179 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-21

75 - احمد محمد بربر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114053   قيدت فى   22-12-2001 برقم ايداع    

5523 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

76 - صيدليه محمد الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120066   قيدت فى   28-08-2004 برقم ايداع    

3860 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

77 - جمال عبدالناصر سليمان خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123283   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    8899 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

78 - مرزوق محمد محمد الهلباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125203   قيدت فى   10-09-2006 برقم 

ايداع    4927 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-09

79 - محمد سعيد عبدالظاهر عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129221   قيدت فى   01-07-2008 برقم 

ايداع    3874 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-30

80 - راويه فوزى حامد جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130341   قيدت فى   29-01-2009 برقم ايداع    

556 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-28

81 - رافت محمود العزب عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135350   قيدت فى   04-03-2012 برقم 

ايداع    1097 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

82 - ماجد وجدى فرج بوريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138153   قيدت فى   11-11-2014 برقم ايداع    

4461 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10

83 - صلح الزغبى الزغبى عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140341   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    4979 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

84 - عبدالسلم احمد عبدالسلم النعناعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142180   قيدت فى   2017-07-13 

برقم ايداع    4532 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

85 - جرجس حلمى جرجس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142884   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    7038 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

86 - صلح الدين محمد السيد على فياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143565   قيدت فى   2017-12-31 

برقم ايداع    9587 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

87 - سمير ادوار عزيز متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71904   قيدت فى   12-10-1981 برقم ايداع    

6096 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11
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88 - وائل سلمه ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111916   قيدت فى   03-02-2001 برقم ايداع    

632 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

89 - محمد ابراهيم صديق اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118764   قيدت فى   17-12-2003 برقم 

ايداع    5559 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

90 - السيد كمال احمد الغرابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125960   قيدت فى   18-01-2007 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

91 - اشرف عبدالعزيز فاضل نصرالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126954   قيدت فى   2007-07-11 

برقم ايداع    3746 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

92 - دار زيد للطباعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127273   قيدت فى   02-09-2007 برقم ايداع    4783 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

93 - مصطفى نبيل على الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133753   قيدت فى   04-01-2011 برقم 

ايداع    95 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

94 - ثناء محمد السيد ابراهيم داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134125   قيدت فى   14-04-2011 برقم 

ايداع    1710 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

95 - عبدالعزيز طلعت عبدالعزيز زرد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134296   قيدت فى   2011-05-25 

برقم ايداع    2456 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

96 - العادلى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135646   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    

2440 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

97 - هانى فوزى جرجس عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138242   قيدت فى   07-12-2014 برقم 

ايداع    4970 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

98 - جمال مسعد احمد ابوعريضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139387   قيدت فى   17-02-2016 برقم 

ايداع    863 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

99 - محمد السيد محمد البسيونى ابوناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140787   قيدت فى   2016-11-24 

برقم ايداع    6971 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

100 - محمد صلح الدين حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140951   قيدت فى   2016-12-21 

برقم ايداع    7552 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

101 - محمود عبدالعزبز على زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140996   قيدت فى   29-12-2016 برقم 

ايداع    7748 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

102 - همت مصطفى محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141797   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    2936 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

103 - كمال احمد كمال الغرابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141841   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    3112 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

104 - حسام الرفاعى ابراهيم مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142649   قيدت فى   18-09-2017 برقم 

ايداع    6325 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

105 - شادى محمد محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142962   قيدت فى   22-10-2017 برقم 

ايداع    7229 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

106 - سمير مصطفى الطبال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64037   قيدت فى   19-04-1977 برقم ايداع    

3396 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

107 - وحيد يسرى مصطفى السيوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65074   قيدت فى   27-12-1977 برقم 

ايداع    7329 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

108 - جمال ابراهيم محمد السنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76683   قيدت فى   15-06-2015 برقم 

ايداع    3104 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

109 - جمال ابراهيم محمد السنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76683   قيدت فى   26-12-1983 برقم 

ايداع    5892 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-25
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110 - عبدالحميد على عبدالعال قراقيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92077   قيدت فى   1991-02-04 

برقم ايداع    551 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

111 - السعيد موسى سيد احمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104875   قيدت فى   1998-10-29 

برقم ايداع    6479 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-28

112 - فوزى محمود ابراهيم ابوجبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107818   قيدت فى   24-10-1999 برقم 

ايداع    6407 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-23

113 - يونس شعبان يونس الجبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123226   قيدت فى   18-12-2005 برقم 

ايداع    6439 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-17

114 - د حسام حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123243   قيدت فى   20-12-2005 برقم ايداع    6492 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

115 - نجيب انيس نجيب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126918   قيدت فى   04-07-2007 برقم 

ايداع    3644 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

116 - سهير سليم ميخائيل دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127848   قيدت فى   13-12-2007 برقم 

ايداع    6776 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

117 - السعيد عبدالشافى بدر الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136034   قيدت فى   18-09-2012 برقم 

ايداع    4221 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

118 - خالد سيد احمد اسماعيل ابوضلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142241   قيدت فى   2017-07-27 

برقم ايداع    4825 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

119 - السيد على على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142387   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

5414 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

120 - مجدى محمد مخلوف عبدالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142523   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    5852 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

121 - جوهره عبدا جبران عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67452   قيدت فى   22-05-1979 برقم 

ايداع    2329 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21

122 - مصطفى سعيد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93301   قيدت فى   13-04-1992 برقم ايداع    

1512 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

123 - عبدا عبدالرازق محمود صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100117   قيدت فى   1997-02-03 

برقم ايداع    642 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-02

124 - احمد محمد احمد سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101950   قيدت فى   29-10-1997 برقم ايداع    

6283 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

125 - محمد عبدالمقصود زكى عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112407   قيدت فى   2001-04-02 

برقم ايداع    1772 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

126 - صيدلية د0محمد مصطفى مصطفى جاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113505   قيدت فى   

29-07-2001 برقم ايداع    4249 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-28

127 - صيدليه د محمد مصطفى مصطفى جاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113505   قيدت فى   

24-11-2016 برقم ايداع    6965 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-23

128 - سامح ابراهيم عبدالعزيز الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115624   قيدت فى   2002-07-10 

برقم ايداع    3878 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

129 - ثروت البسطامى الغريب التباع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121890   قيدت فى   2005-06-04 

برقم ايداع    2882 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

130 - وليد جلل نورالدين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122174   قيدت فى   12-07-2005 برقم 

ايداع    3645 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11
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131 - محمد فاضل السيد احمد الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123767   قيدت فى   2006-03-07 

برقم ايداع    1261 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

132 - ابراهيم على الدين عبدالموجود عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124296   قيدت فى   

16-05-2006 برقم ايداع    2699 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-15

133 - رمضان محمد رمضان عبدالفتاح برهومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127797   قيدت فى   

09-12-2007 برقم ايداع    6614 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-08

134 - عبدالفتاح وجيه محمد عبدالمعطى البحراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133492   قيدت فى   

03-11-2010 برقم ايداع    5759 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-02

135 - فاروق ابراهيم عسران ابراهيم بعيلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135112   قيدت فى   

09-01-2012 برقم ايداع    175 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-08

136 - اميل بشرى جرجس ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136090   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    4442 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

137 - هدى عبدالغنى الدسوقى السكين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138931   قيدت فى   2015-08-23 

برقم ايداع    4049 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

138 - عادل عبدالمجيد عبدالرحيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140932   قيدت فى   2016-12-19 

برقم ايداع    7459 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

139 - محمد عبدالمحسن عبدالسلم العايق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142031   قيدت فى   2017-06-05 

برقم ايداع    3905 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

140 - البشبيشى كافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143129   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

7889 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

141 - رمضان عبدالعظيم عبدالحليم داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143433   قيدت فى   2017-12-17 

برقم ايداع    9064 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

142 - عيشه عبدالعزيز برغوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73829   قيدت فى   19-09-1982 برقم ايداع    

4495 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

143 - طارق محمد حسن دعوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80035   قيدت فى   13-07-1985 برقم ايداع    

3390 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

144 - حسن بدوى حسن الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96813   قيدت فى   02-04-1995 برقم ايداع    

1632 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

145 - ابراهيم رضا قشاشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97168   قيدت فى   01-07-1995 برقم ايداع    

3149 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

146 - ماهر نصر فتحى الشوبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107564   قيدت فى   25-09-1999 برقم 

ايداع    5750 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-24

147 - عديله عبدالمنعم محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120112   قيدت فى   04-09-2004 برقم 

ايداع    3994 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-03

148 - فاطمه حامد الدسوقى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121380   قيدت فى   23-03-2005 برقم 

ايداع    1480 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-22

149 - احمد رجب محمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128296   قيدت فى   2008-02-28 

برقم ايداع    1149 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-27

150 - محمد فيصل حسين خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132884   قيدت فى   24-06-2010 برقم ايداع    

3559 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23
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151 - يحيى مصطفى عبدالنبى رحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136740   قيدت فى   2013-05-02 

برقم ايداع    1928 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-01

152 - فريد شوقى عبدالحكيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138515   قيدت فى   03-03-2015 برقم 

ايداع    1059 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

153 - محمد سامى السعيد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142230   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    4751 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

154 - احمد محمد محمد القليبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143520   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

9400 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

155 - السيد احمد عبدالملك حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71149   قيدت فى   22-04-1981 برقم ايداع    

1910 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-21

156 - محمود رمضان على الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81341   قيدت فى   22-02-1986 برقم 

ايداع    1114 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

157 - ادهم محمد عبدالسلم الشيتانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98261   قيدت فى   11-03-2013 برقم 

ايداع    1103 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-10

158 - ادهم محمد عبدالسلم الشيتانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98261   قيدت فى   17-03-1996 برقم 

ايداع    1249 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

159 - اكرم محمد عبدالحميد ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105606   قيدت فى   04-02-1999 برقم 

ايداع    641 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

160 - الحفنى للمبيدات الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120046   قيدت فى   24-08-2004 برقم 

ايداع    3798 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-23

161 - محمد فوزى السيد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124494   قيدت فى   12-06-2006 برقم ايداع    

3202 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

162 - سها اساعيل غالب منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127820   قيدت فى   11-12-2007 برقم 

ايداع    6697 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

163 - هنا احمد ابوزيد الضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128150   قيدت فى   12-02-2008 برقم ايداع    

759 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

164 - محمد حامد عبدالمقصود الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130415   قيدت فى   2009-02-11 

برقم ايداع    825 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-10

165 - هانى سعيد عبدالمقصود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133435   قيدت فى   25-10-2010 برقم 

ايداع    5456 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

166 - مصطفى محمود محمد احمد ابوخضره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141312   قيدت فى   

12-02-2017 برقم ايداع    982 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-11

167 - ابراهيم عبدالحافظ ابراهيم عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141517   قيدت فى   

19-03-2017 برقم ايداع    1823 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-18

168 - احمد غنيمى عبدالعظيم محمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141980   قيدت فى   2017-05-28 

برقم ايداع    3710 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

169 - ماهر صبحى محمود خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142659   قيدت فى   19-09-2017 برقم 

ايداع    6347 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

170 - اميره طلعت ابراهيم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143179   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    8116 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

171 - شوقى ابراهيم محمد عجبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143686   قيدت فى   14-01-2018 برقم 

ايداع    372 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13
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172 - فتحى زكى حامد السديمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84808   قيدت فى   07-09-1987 برقم ايداع    

4654 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

173 - محمد محمد محمد سويده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87491   قيدت فى   12-12-1988 برقم ايداع    

5687 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-11

174 - سامى عبدالمنعم السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93667   قيدت فى   22-08-1992 برقم 

ايداع    3416 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

175 - عمرو ابراهيم اسماعيل شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122594   قيدت فى   10-09-2005 برقم 

ايداع    4719 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

176 - يحيى محمد سيد احمد زياده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127832   قيدت فى   12-12-2007 برقم 

ايداع    6743 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

177 - كريم نجيب السيد ابوخاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130855   قيدت فى   10-05-2009 برقم 

ايداع    2520 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-09

178 - فتحى احمد فتحى احمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131440   قيدت فى   07-04-2015 برقم 

ايداع    1788 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

179 - فتحى احمد فتحى الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131440   قيدت فى   09-09-2009 برقم ايداع    

4592 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-08

180 - بسيونى محمد بسيونى عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142019   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    3842 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

181 - احمد نبيل على محمد الفراش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143412   قيدت فى   13-12-2017 برقم 

ايداع    8969 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

182 - محى الدين على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57101   قيدت فى   12-03-1974 برقم ايداع    

858 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-11

183 - محمد محمود محمد الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85096   قيدت فى   19-10-1987 برقم ايداع    

5602 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

184 - محمد محمد محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126574   قيدت فى   09-05-2007 برقم 

ايداع    2474 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

185 - محمد عثمان السيد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128988   قيدت فى   2008-05-28 

برقم ايداع    3080 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

186 - يسريه ابراهيم عبدالحافظ غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131837   قيدت فى   23-12-2009 برقم 

ايداع    6211 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

187 - هنيه جوده عليوه محمد جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132600   قيدت فى   05-05-2010 برقم 

ايداع    2580 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

188 - البسيونى ابراهيم ابوالمجد برجاله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133675   قيدت فى   2010-12-20 

برقم ايداع    6461 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

189 - محمد بسيونى محمد بسيونى الخبازه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135195   قيدت فى   2012-01-22 

برقم ايداع    411 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

190 - تامر رمضان عبدالحميد جاد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136326   قيدت فى   2012-12-05 

برقم ايداع    5588 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

191 - مصطفى عبدا احمد العماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140112   قيدت فى   28-06-2016 برقم 

ايداع    3917 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

192 - فتحى على محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141498   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

1738 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

193 - امنيه احمد عبدالفتاح مصطفى الفيار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141653   قيدت فى   2017-04-09 

برقم ايداع    2437 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08
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194 - محمد رمضان محمد عبدالغفار العفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141730   قيدت فى   

19-04-2017 برقم ايداع    2680 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-18

195 - انس عبدالفتاح عبدالحميد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142509   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    5825 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

196 - خالد رمضان عبدالسميع الديهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142517   قيدت فى   2017-08-27 

برقم ايداع    5844 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

197 - محمد عادل عبدالمجيد جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142681   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    4615 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

198 - العزب محمود العزب عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85907   قيدت فى   11-02-1988 برقم 

ايداع    729 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-10

199 - سعيد عبدالمجيد محروس المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101809   قيدت فى   1997-10-13 

برقم ايداع    5932 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-12

200 - غاليه عبدالهادى عطيه ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110111   قيدت فى   2000-07-10 

برقم ايداع    4441 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-09

201 - احمد سعيد عامر زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113718   قيدت فى   04-11-2001 برقم ايداع    

4711 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-03

202 - شريف احمد احمد حسن الجبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123951   قيدت فى   2012-07-16 

برقم ايداع    3411 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

203 - عايده جرجس حنا رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126001   قيدت فى   05-02-2007 برقم 

ايداع    452 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

204 - ابراهيم احمد عبدالفتاح دره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131589   قيدت فى   18-10-2009 برقم 

ايداع    5077 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-17

205 - كامل عبدالعزيز حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131978   قيدت فى   17-01-2010 برقم 

ايداع    296 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

206 - اميل مجدى ميخائيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132064   قيدت فى   2010-01-31 

برقم ايداع    610 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

207 - خالد عبدالعزيز السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139089   قيدت فى   27-10-2015 برقم 

ايداع    5074 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

208 - محمد العربى فهمى محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141022   قيدت فى   02-01-2017 برقم 

ايداع    35 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

209 - عبدالرحمن محمد عباس برغوث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141036   قيدت فى   2017-01-03 

برقم ايداع    73 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

210 - ولء سامى ابراهيم ابراهيم الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141675   قيدت فى   2017-04-10 

برقم ايداع    2498 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

211 - عشرى محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142703   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

6479 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

212 - حمدى ابراهيم حامد حويدق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100193   قيدت فى   19-02-1997 برقم 

ايداع    882 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

213 - عبدالفتاح عبدالجميل سيد احمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101761   قيدت فى   2008-01-15 

برقم ايداع    241 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

214 - احمد رشاد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110499   قيدت فى   21-08-2000 برقم 

ايداع    5330 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-20

215 - باسم فتحى السبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115545   قيدت فى   30-06-2002 برقم ايداع    

3676 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-29
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216 - احمد احمد محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119973   قيدت فى   11-08-2004 برقم 

ايداع    3559 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-10

217 - محمد فوزى احمد اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127407   قيدت فى   26-09-2007 برقم ايداع    

5253 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

218 - محمد يوسف مصطفى الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130757   قيدت فى   2012-03-08 

برقم ايداع    1196 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

219 - صابر اسماعيل بسيونى ابوحمامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133629   قيدت فى   2010-12-09 

برقم ايداع    6270 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

220 - انور حافظ عيسى القليوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135933   قيدت فى   23-08-2012 برقم 

ايداع    3729 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

221 - عبدالرحمن جمال مصطفى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137963   قيدت فى   2014-09-16 

برقم ايداع    3527 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

222 - انيسه ابراهيم الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99372   قيدت فى   23-10-1996 برقم ايداع    

5707 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

223 - ناديه محمد ابراهيم الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113733   قيدت فى   05-11-2001 برقم 

ايداع    4745 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

224 - كوافير سامح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116634   قيدت فى   14-12-2002 برقم ايداع    6389 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

225 - محمد ابراهيم محمد حسن عبيدو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123670   قيدت فى   2006-02-26 

برقم ايداع    1012 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-25

226 - سمير السيد عبدالجليل متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123973   قيدت فى   03-04-2006 برقم 

ايداع    1868 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

227 - ابراهيم محمد عبدالعزيز ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124161   قيدت فى   

30-04-2006 برقم ايداع    2352 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-29

228 - علء الدين عادل مصطفى الوشاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124739   قيدت فى   2006-07-09 

برقم ايداع    3777 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

229 - كيرلس منير عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125173   قيدت فى   06-09-2006 برقم ايداع    

4868 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

230 - حنان حمدى عزب الدهشان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129114   قيدت فى   17-06-2008 برقم 

ايداع    3541 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-16

231 - بدور محمد على سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130730   قيدت فى   18-03-2013 برقم ايداع    

1216 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-17

232 - بدور محمد على سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130730   قيدت فى   16-04-2009 برقم ايداع    

2101 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

233 - امتثال محروس مصطفى ابوديغم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132168   قيدت فى   2010-02-15 

برقم ايداع    995 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

234 - ابراهيم على ابراهيم ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134559   قيدت فى   28-07-2011 برقم 

ايداع    3656 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

235 - الصعيدى سوفت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139430   قيدت فى   03-03-2016 برقم ايداع    

1240 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

236 - سعد فاروق على الزيادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141445   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    1461 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01
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237 - عبداللطيف مصطفى عبدالرحيم جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143106   قيدت فى   

05-11-2017 برقم ايداع    7762 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-04

238 - يحى محمود احمد يوسف رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143370   قيدت فى   2017-12-07 

برقم ايداع    8817 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

239 - محمد احمد عبدالقادر القط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143561   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    9562 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

240 - سعد احمد مصطفى ابوالجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60990   قيدت فى   18-09-1975 برقم 

ايداع    3713 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-17

241 - جمال عبدالمحسن محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67145   قيدت فى   1979-03-26 

برقم ايداع    1354 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

242 - راويه مصطفى احمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85860   قيدت فى   06-02-1988 برقم 

ايداع    616 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-05

243 - عبدالنبى عبدالنبى ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86075   قيدت فى   05-03-1988 برقم 

ايداع    1237 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

244 - زينب السيد محمد ابوالعينين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97850   قيدت فى   10-12-1995 برقم 

ايداع    5812 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

245 - محمد احمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121695   قيدت فى   07-05-2005 برقم ايداع    

2308 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

246 - عمرو محمود ترك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123208   قيدت فى   17-12-2005 برقم ايداع    

6389 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

247 - محمد عبدالرحمن حسين عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124783   قيدت فى   2006-07-13 

برقم ايداع    3884 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

248 - ايهاب عبدالعظيم حلمى محمود الشويطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129880   قيدت فى   

04-11-2008 برقم ايداع    5945 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-03

249 - ربيع محمد عبدالمولى مهيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134487   قيدت فى   11-07-2011 برقم 

ايداع    3358 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

250 - ايمان نبيل محمد النبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134636   قيدت فى   17-08-2011 برقم 

ايداع    3959 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

251 - وائل سعد عبدالسلم البيض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136064   قيدت فى   24-09-2012 برقم 

ايداع    4454 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

252 - مجدى على ابراهيم داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136230   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

5104 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

253 - علء ابراهيم فرغلى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136259   قيدت فى   20-11-2012 برقم 

ايداع    5272 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

254 - صابرين عادل عبدالفتاح اسماعيل الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141607   قيدت فى   

02-04-2017 برقم ايداع    2271 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-01

255 - هدهد لتجاره الملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141943   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

3540 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

256 - فوزى عاطف فوزى الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142600   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    6111 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

257 - سمر عبدالرحمن محمد جعيصه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143523   قيدت فى   2017-12-26 

برقم ايداع    9417 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25
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258 - محمد على عبدربه هجرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143595   قيدت فى   03-01-2018 برقم 

ايداع    122 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

259 - زاهر محمد زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50008   قيدت فى   11-01-1970 برقم ايداع    41 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

260 - سمير السعيد ابراهيم عجيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53270   قيدت فى   22-04-1972 برقم 

ايداع    1514 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

261 - عديله سليمان عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67342   قيدت فى   29-04-1979 برقم ايداع    

19713 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

262 - سامى محمد حسن العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102988   قيدت فى   08-03-1998 برقم 

ايداع    1312 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-07

263 - ام محمد عوض ابراهيم سلطح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114932   قيدت فى   16-04-2002 برقم 

ايداع    2215 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

264 - محمد على عبداللطيف ابوشوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115457   قيدت فى   2002-06-19 

برقم ايداع    3480 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

265 - د ناديه عنتر عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116314   قيدت فى   14-10-2002 برقم ايداع    

5606 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

266 - نعمه محمد سيد احمد عريبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127182   قيدت فى   20-08-2007 برقم 

ايداع    4517 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

267 - حنان محمد عبدالسلم عبدا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135854   قيدت فى   2012-07-16 

برقم ايداع    3396 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

268 - فارس كمال فهيم عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136058   قيدت فى   23-09-2012 برقم 

ايداع    4328 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

269 - مروه عزيز ابوحواس الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136342   قيدت فى   09-12-2012 برقم 

ايداع    5654 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

270 - محمود عبدالعزيز احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138972   قيدت فى   2015-09-09 

برقم ايداع    4313 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

271 - امير ابراهيم احمد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139473   قيدت فى   10-03-2016 برقم 

ايداع    1425 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

272 - صباح ابراهيم كمال ابوالمكارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141738   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    2720 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

273 - السيد ابراهيم السيد جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83484   قيدت فى   25-01-1987 برقم ايداع    

543 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

274 - سعديه محمد مسعود حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95889   قيدت فى   16-08-1994 برقم ايداع    

3835 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-15

275 - عبدالعاطى عبدالمجيد حافظ  سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96134   قيدت فى   1994-10-22 

برقم ايداع    4873 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

276 - اسامه محمد يوسف جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118794   قيدت فى   24-12-2003 برقم ايداع    

5669 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

277 - علء الدين عبدالقادر عبدالحميد الكيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120256   قيدت فى   

29-09-2004 برقم ايداع    4393 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-28

278 - السيده عبدا عبدالعزيز عبدالناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130557   قيدت فى   

16-03-2009 برقم ايداع    1437 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-15

Page 84 of 93 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

279 - كافتيريا الطوخى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135267   قيدت فى   12-02-2012 برقم ايداع    

743 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

280 - هناء على السيد احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136216   قيدت فى   05-11-2012 برقم 

ايداع    5041 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

281 - سمير امام عبدالبارى الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139264   قيدت فى   2016-01-13 

برقم ايداع    192 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

282 - محمد احمد ابراهيم عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140444   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    5470 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

283 - صبحى رضا فوزى الدعباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143593   قيدت فى   03-01-2018 برقم 

ايداع    111 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

284 - هانم محمود السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77623   قيدت فى   05-05-1984 برقم ايداع    

2372 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

285 - احمد حسين محمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82225   قيدت فى   14-07-1986 برقم ايداع    

3932 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

286 - مصطفى ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90063   قيدت فى   1990-01-20 

برقم ايداع    371 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

287 - مصطفى جلل مصطفى احمد الهرميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116173   قيدت فى   

24-09-2002 برقم ايداع    5254 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-23

288 - امال كامل سيد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120840   قيدت فى   02-01-2005 برقم 

ايداع    64 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-01

289 - صيدليه د غاده محمد محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125466   قيدت فى   18-10-2006 برقم 

ايداع    5537 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

290 - محمد احمد حسين محمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125704   قيدت فى   28-11-2006 برقم 

ايداع    6215 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

291 - نبيله محمد كمال الدين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130690   قيدت فى   2017-09-19 

برقم ايداع    6360 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

292 - اسماعيل ابراهيم خليل شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130849   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    5076 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

293 - السيد عيد اسماعيل الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133526   قيدت فى   10-11-2010 برقم 

ايداع    5907 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

294 - حسن شعبان ابو اليزيد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140188   قيدت فى   21-07-2016 برقم 

ايداع    4248 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

295 - محمد رافت شوقى محمود جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140982   قيدت فى   2016-12-27 

برقم ايداع    7697 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

296 - فتحى احمد فتحى الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143111   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    

7767 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

297 - مؤسسه خليل لتجاره الحديد الكريتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143241   قيدت فى   

21-11-2017 برقم ايداع    8362 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-20

298 - شهناز السيد مصطفى سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62774   قيدت فى   14-06-1976 برقم 

ايداع    2028 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

299 - فتحيه احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64273   قيدت فى   28-05-1977 برقم ايداع    4413 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

Page 85 of 93 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

300 - صبحيه ابراهيم شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82498   قيدت فى   06-09-1986 برقم ايداع    

5116 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

301 - محمد ابوالسباع عباس عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96254   قيدت فى   28-11-1994 برقم 

ايداع    5446 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-27

302 - محمد السيد محمد البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113688   قيدت فى   03-11-2001 برقم 

ايداع    4625 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

303 - اميره سعيد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114866   قيدت فى   08-04-2002 برقم ايداع    

2044 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

304 - جمال فتحى عبدالرحمن عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116489   قيدت فى   2002-11-09 

برقم ايداع    6040 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

305 - عادل فرج عبدالغنى زعلوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128040   قيدت فى   23-01-2008 برقم 

ايداع    413 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

306 - احمد محمد ابراهيم الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133050   قيدت فى   26-07-2010 برقم 

ايداع    4146 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-25

307 - وليد احمد محمد محمد ابوحشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137885   قيدت فى   2014-09-07 

برقم ايداع    3292 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

308 - احمد عبدالعزيز محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139661   قيدت فى   06-04-2016 برقم 

ايداع    2158 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

309 - منال صبرى ابراهيم شابون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141159   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    465 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

310 - محمد سيد احمد محمد ابوزهره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141411   قيدت فى   2017-02-27 

برقم ايداع    1353 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

311 - محمد محمد عبدالمجيد السيد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142117   قيدت فى   2017-07-02 

برقم ايداع    4281 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

312 - ممدوح السيد الدسوقى الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142470   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    5697 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

313 - كريم رجب احمد شمس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143022   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    

7470 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

314 - السيد ابراهيم حسن وهدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82654   قيدت فى   30-09-1986 برقم ايداع    

5703 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-29

315 - محمود محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82941   قيدت فى   10-11-1986 برقم ايداع    

6684 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

316 - ابراهيم محمد السيد ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84495   قيدت فى   18-07-1987 برقم 

ايداع    3832 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

317 - وليد مصطفى عبدالقادر بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96989   قيدت فى   04-04-1996 برقم 

ايداع    1651 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

318 - وليد مصطفى عبدالقادر بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96989   قيدت فى   17-05-1995 برقم 

ايداع    2361 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

319 - محمد فتحى محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112270   قيدت فى   19-03-2001 برقم 

ايداع    1479 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

320 - محمد فتحى محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115330   قيدت فى   03-06-2002 برقم 

ايداع    3171 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

321 - عاطف محمد محمود البلقينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117528   قيدت فى   18-05-2003 برقم 

ايداع    2193 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-17
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322 - محمود محمد السيد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121424   قيدت فى   28-03-2005 برقم 

ايداع    1593 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-27

323 - عبدالوهاب محمد زكى فرج البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124812   قيدت فى   2012-11-26 

برقم ايداع    5379 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

324 - شاديه فوزى الششتاوى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128786   قيدت فى   30-04-2008 برقم 

ايداع    2487 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

325 - اسامه صلح عبدالعظيم الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134977   قيدت فى   07-12-2011 برقم 

ايداع    5575 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

326 - رتيبه احمد عبدالحميد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135237   قيدت فى   06-02-2012 برقم 

ايداع    626 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

327 - كريمه احمد عواد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135638   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

2413 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

328 - السيد الهندى حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136530   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    

614 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

329 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142066   قيدت فى   

14-06-2017 برقم ايداع    4095 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-13

330 - مى عطيه عبدالجواد عطيه الفرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143503   قيدت فى   

25-12-2017 برقم ايداع    9344 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-24
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تجديد شركات

1 - ابراهيم دسوقى ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87692  قيدت فى  07-01-1989 برقم ايداع   

143 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2024  12:00:00ص

2 - شركة مهندس محمد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93893  قيدت فى  12-11-1992 برقم 

ايداع   4730 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  

12:00:00ص

3 - شركه السيد الدسوقى رمضان الصواف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   143331  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   8701 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

4 - شركه اولد عبدالرحيم محمد   شركة سبق قيدها برقم :   101120  قيدت فى  08-07-1997 برقم ايداع   

3768 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

5 - شركه يوسف نخله يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116065  قيدت فى  11-09-2002 برقم 

ايداع   5015 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  

12:00:00ص

6 - عبدالسلم اسماعيل خليفه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   143401  قيدت فى  11-12-2017 برقم 

ايداع   8918 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

7 - الشركة المتحدة لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   76679  قيدت فى  21-08-1991 برقم ايداع   

3701 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  12:00:00ص

8 - ج ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   76679  قيدت فى  21-08-1991 برقم ايداع   3701 وفى تاريخ  

05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  12:00:00ص

9 - شركه  ياسر السعدنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107558  قيدت فى  25-09-1999 برقم ايداع   

5727 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2024  12:00:00ص

10 - عادل محمود ضيغم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   89640  قيدت فى  21-11-1989 برقم ايداع   

5895 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2024  12:00:00ص

11 - محمد محمد سيد خطاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   135965  قيدت فى  02-09-2012 برقم 

ايداع   3893 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  

12:00:00ص

12 - شركه القصراوى وشريكه للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   137661  قيدت فى  

01-06-2014 برقم ايداع   2117 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/05/2024  12:00:00ص

13 - شركه عبدالحق عبدالقوى عبدالحق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97973  قيدت فى  

06-01-1996 برقم ايداع   79 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/01/2026  12:00:00ص

14 - شركه مصطفى حامد العريان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   120327  قيدت فى  2004-10-10 

برقم ايداع   4584 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2024  

12:00:00ص

15 - شركه شعبان علم عبدالمجيد وشريكه يوسف علم عبدالمجيد   شركة سبق قيدها برقم :   93109  قيدت 

فى  22-01-1992 برقم ايداع   419 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2027  12:00:00ص

16 - شركه محمد يوسف محمد على عيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   130285  قيدت فى  

19-01-2009 برقم ايداع   243 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/01/2024  12:00:00ص
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17 - شركه انتصار وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   134093  قيدت فى  05-04-2011 برقم ايداع   

1530 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2026  12:00:00ص

18 - شركه محمود عبدالعاطى السيد صالحه وسامى محمد ابراهيم جمال الدين وعطيه محمد السيد الجاويش 

وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   142065  قيدت فى  14-06-2017 برقم ايداع   4091 وفى تاريخ  

08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00ص

19 - شركه محمود ومحمد فؤاد التلوى   شركة سبق قيدها برقم :   97556  قيدت فى  08-10-1995 برقم 

ايداع   4741 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2025  

12:00:00ص

20 - شركة زينب محمد مسعود محفوظ وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   133114  قيدت فى  

09-08-2010 برقم ايداع   4356 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2025  12:00:00ص

21 - شركه حسين عماد ابوحسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   134185  قيدت فى  2011-04-27 

برقم ايداع   1926 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2026  

12:00:00ص

22 - محمود احمد عامر حماد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   138655  قيدت فى  23-04-2015 برقم 

ايداع   2088 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2025  

12:00:00ص

23 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  31-03-1956 برقم 

ايداع   424 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2026  12:00:00

ص

24 - الشركة الشرقيه استيرن كومبانى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  1968-05-04 

برقم ايداع   591 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2023  

12:00:00ص

25 - الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  

26-05-1988 برقم ايداع   2382 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2023  12:00:00ص

26 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  26-05-1988 برقم ايداع   2382 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  12:00:00ص

27 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  1988-10-17 

برقم ايداع   4655 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2023  

12:00:00ص

28 - ج- ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  17-10-1988 برقم ايداع   4655 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2023  12:00:00ص

29 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  1988-10-17 

برقم ايداع   4656 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2023  

12:00:00ص

30 - ج- ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  17-10-1988 برقم ايداع   4656 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2023  12:00:00ص

31 - الشركه الشرقيه ايسترن كومبانى   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  17-10-1988 برقم 

ايداع   4657 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2023  

12:00:00ص

32 - ج- ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   38947  قيدت فى  17-10-1988 برقم ايداع   4657 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2023  12:00:00ص
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33 - شركه احمد عبدالمنصف احمد القفاص وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   81469  قيدت فى  

11-03-1986 برقم ايداع   1472 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2026  12:00:00ص

34 - شركه محمد ساهر احمد السملوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   116841  قيدت فى  

18-01-2003 برقم ايداع   268 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2023  12:00:00ص

35 - ج سانوفيت فارما   شركة سبق قيدها برقم :   136240  قيدت فى  17-05-2015 برقم ايداع   2485 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2025  12:00:00ص

36 - شركه محمد عبدا داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   136240  قيدت فى  17-05-2015 برقم 

ايداع   2485 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2025  

12:00:00ص

37 - شركة محمد عبدا داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   136240  قيدت فى  13-11-2012 برقم 

ايداع   5184 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  

12:00:00ص

38 - شركة عبير سمير السيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   136382  قيدت فى  20-12-2012 برقم 

ايداع   5892 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

39 - رمضان على عبدا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   64491  قيدت فى  12-07-1977 برقم ايداع   

996 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  12:00:00ص

40 - شركه صلح جمعه محمود الخولى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   89951  قيدت فى  

02-01-1990 برقم ايداع   16 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2025  12:00:00ص

41 - ربيع عبدالقادر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   135071  قيدت فى  29-12-2011 برقم ايداع   

6018 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2026  12:00:00ص

42 - على صالح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   140054  قيدت فى  07-06-2016 برقم ايداع   

3608 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2026  12:00:00ص

43 - شركه د هانى محمود حشكل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   142988  قيدت فى  2017-10-24 

برقم ايداع   7302 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  

12:00:00ص

44 - شركه امنيه حسين ابوناجى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   97025  قيدت فى  23-05-1995 برقم 

ايداع   2497 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2025  

12:00:00ص

45 - شركه عاطف عبدالعزيز سليمان غلول وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   114300  قيدت فى  

23-01-2002 برقم ايداع   482 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2027  12:00:00ص

46 - شركه انور رجب محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115666  قيدت فى  2002-07-17 

برقم ايداع   3996 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

47 - شركه عايده محمد عبدالحميد كساب وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   121536  قيدت فى  

11-04-2005 برقم ايداع   1877 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2025  12:00:00ص

48 - شركه  ابراهيم محمد يوسف وشركاه لتجاره وتسويه الموز بالعموله   شركة سبق قيدها برقم :   126388  

قيدت فى  05-04-2007 برقم ايداع   1787 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/04/2027  12:00:00ص
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49 - شركه محمد اسماعيل محمد عيسى وابراهيم يوسف ابراهيم وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   

135862  قيدت فى  19-07-2012 برقم ايداع   3439 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

50 - شركه سامح ابوالسعود السيد عبداللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   100058  قيدت فى  

25-01-1997 برقم ايداع   496 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/01/2027  12:00:00ص

51 - شركه سامى عبدالمنعم السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106491  قيدت فى  1999-05-20 

برقم ايداع   3042 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2024  

12:00:00ص

52 - شركه رضا محمد ابراهيم ابوالروس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109679  قيدت فى  

23-05-2000 برقم ايداع   3397 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2025  12:00:00ص

53 - شركه ابراهيم السعيد محمد عريبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116622  قيدت فى  

10-12-2002 برقم ايداع   6355 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص

54 - شركه على عبدالمقصود الحصرى وشركاه لنتاج وتسويق التقاوى   شركة سبق قيدها برقم :   128364  

قيدت فى  09-03-2008 برقم ايداع   1343 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/03/2023  12:00:00ص

55 - على عبدالمقصود الحصرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   128364  قيدت فى  2008-03-09 

برقم ايداع   1344 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2023  

12:00:00ص

56 - فاملى تكنو سيدز لنتاج و تسويق التقاوى   شركة سبق قيدها برقم :   128364  قيدت فى  

09-03-2008 برقم ايداع   1344 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2023  12:00:00ص

57 - مختار بدر مختار سلطان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   136458  قيدت فى  14-01-2013 برقم 

ايداع   179 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

58 - حسام عبدالنبى ابراهيم البرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   139342  قيدت فى  2016-02-04 

برقم ايداع   566 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2026  

12:00:00ص

59 - ج شركه اللبان للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   74010  قيدت فى  11-03-2007 برقم 

ايداع   1191 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  

12:00:00ص

60 - شركه محمد نجيب محمد على السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   74010  قيدت فى  

11-03-2007 برقم ايداع   1191 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2027  12:00:00ص

61 - شركه محمد نجيب محمد على السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   74010  قيدت فى  

24-10-1982 برقم ايداع   4877 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2027  12:00:00ص

62 - شركه بهاء محمد الششتاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   141631  قيدت فى  2017-04-04 

برقم ايداع   2349 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

63 - خضيرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44606  قيدت فى  01-01-1964 برقم ايداع   6 وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2023  12:00:00ص
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64 - شركه مطابع غباشى   شركة سبق قيدها برقم :   65157  قيدت فى  11-01-1978 برقم ايداع   127 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

65 - ج ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   65157  قيدت فى  15-10-1997 برقم ايداع   5970 وفى تاريخ  

19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00ص

66 - شركه محمد غباشى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   65157  قيدت فى  15-10-1997 برقم ايداع   

5970 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00ص

67 - شركه هاله سعد محمود وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   93697  قيدت فى  01-09-1992 برقم 

ايداع   3558 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2027  

12:00:00ص

68 - ابراهيم محمد محمد حسنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117719  قيدت فى  24-06-2003 برقم 

ايداع   2792 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2023  

12:00:00ص

69 - البنك العقارى المصرى العربى   شركة سبق قيدها برقم :   135494  قيدت فى  04-04-2012 برقم 

ايداع   1745 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

70 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   135494  قيدت فى  04-04-2012 برقم ايداع   1745 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00ص

71 - البنك العقارى المصرى العربى   شركة سبق قيدها برقم :   135494  قيدت فى  27-05-2012 برقم 

ايداع   2667 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

72 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   135494  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   2667 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

73 - محمود اسماعيل اسماعيل محمد موسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   141206  قيدت فى  

24-01-2017 برقم ايداع   582 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/01/2027  12:00:00ص

74 - محمد السيد محمد على بخيت واحمد محمد خليل على بخيت وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   27799  

قيدت فى  28-09-1947 برقم ايداع   1166 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/09/2027  12:00:00ص

75 - شركه ريان للعطارة والعطور   شركة سبق قيدها برقم :   67453  قيدت فى  22-05-1979 برقم ايداع   

2330 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2024  12:00:00ص

76 - شركه السيد الدمشيتى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   103203  قيدت فى  28-03-1998 برقم 

ايداع   1826 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2023  

12:00:00ص

77 - فواز للنظارات وشركاه.   شركة سبق قيدها برقم :   99851  قيدت فى  28-12-1996 برقم ايداع   

7275 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

78 - شركه احمد عبدالعظيم عبدالعزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   127944  قيدت فى  

06-01-2008 برقم ايداع   91 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/01/2028  12:00:00ص

79 - محفوظ فرج على فرج ومحمد شوقى احمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143457  قيدت فى  

19-12-2017 برقم ايداع   9165 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

80 - على السيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   125691  قيدت فى  23-11-2006 برقم ايداع   

6185 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  12:00:00ص

81 - محمد السعيد العوام وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   143748  قيدت فى  22-01-2018 برقم ايداع   

604 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  12:00:00ص
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82 - شركه السنطه للعلف و التنميه الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   85372  قيدت فى  1987-11-29 

برقم ايداع   6427 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

83 - احمد عبدالسميع السملوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39869  قيدت فى  14-01-1958 برقم 

ايداع   75 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

84 - طاهر رشاد السيد عيسى ومحمد جمال ابوسمره وشريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   137507  قيدت فى  

13-03-2014 برقم ايداع   1046 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2024  12:00:00ص

85 - احمد ابراهيم الصفطى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48502  قيدت فى  19-05-1968 برقم ايداع   

758 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

86 - شركه محمد محمد عبدالحى محمد حافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   122761  قيدت فى  

02-10-2005 برقم ايداع   5170 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2025  12:00:00ص

87 - مستودع حامد محمد راشد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   141049  قيدت فى  05-01-2017 برقم 

ايداع   113 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00

ص

88 - ابوسمره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143301  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   8577 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

89 - محمد احمد عبدالعظيم الشحرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   143536  قيدت فى  2017-12-27 

برقم ايداع   9462 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

90 - سيجما لتداول الوراق المالية وامساك السجلت ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم :   158083  قيدت فى  

03-12-2014 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2024  12:00:00ص
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