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قيود أفراد

1 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5995 

ورقم قيد 2771    رئيسى آخر  عن تجاره فاكهه, بجهة محافظة البحيرة ش البغدادى - بملك / عصام عز الدين 

محمد عثمان

2 - محمد سامى محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6010 

ورقم قيد 28678    رئيسى آخر  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة شارع جواد حسنى - بملك / محمد 

انور محمود الصعيدى

3 - علء محمد عبدالرؤف قاسي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6007 ورقم قيد 34417    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة قريه على ابن ابى 

طالب - بملك / حاتم محمد عبدالرؤف قاسى

4 - صباح عبدالسلم محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5964 ورقم قيد 40922    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة نجع الجمعيات - 

زوايه صقر - بملك / عبدالرحمن عبداللطيف عبدالقوى

5 - سهيله الجيشى جابر عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5966 ورقم قيد 40923    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة ع الصاوى - عوض عبد 

الرحمن العجيبى

6 - الربيع للمقاولت العموميه ) ربيع محمد ربيع محمد ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-05-2022 برقم ايداع 5968 ورقم قيد 40924    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات 

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

البحيرة مكتب 57 - عماره 23 اللف وحده النوباريه - بملك / احمد عادل عبدالغفار علي

7 - ضياء الدين محمد عبدالجواد عبدالحليم مقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-08 

برقم ايداع 5969 ورقم قيد 40925    محل رئيسى  عن مجمع تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة ع القرع 

بجوار مسجد الشعراوى - بملك / سكينه محمد ابراهيم فرج

8 - احمد السيد احمد السيد البشلوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5971 ورقم قيد 40926    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير, بجهة محافظة البحيرة ش الجلء عماره شفيق 

بلل - بملك / محمود شفيق عبدالمقصود بلل

9 - محمود رضا عنتر ابراهيم ابو طريه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 5972 ورقم قيد 40927    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة قريه السلم 

شمال التحرير عزبه العوض - بملك / رضا عنتر ابراهيم طريه

10 - محمد مسعود عبد الصمد الفيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5977 ورقم قيد 40928    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة البحيرة خربتا - بملك / احمد مسعود 

عبد الصمد الفيل

11 - على عبدالفتاح على عبدالفتاح شحطيط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 5978 ورقم قيد 40929    محل رئيسى  عن مخصبات وتقاوى, بجهة محافظة البحيرة خربتا - بملك / 

عليه عباسى على عباسى

12 - السيد عبد الرحيم عبدالجليل السيد زهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 5979 ورقم قيد 40930    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة البحيرة المنشيه 

الجديده - بملك / محمد زهران السيد حسن
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13 - مشيره عوض عبدالحميد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5980 ورقم قيد 40931    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة حرارة - بملك / سامي عيد 

عبدالمالك

14 - محمود سلطان عبداللطيف صابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5981 ورقم قيد 40932    محل رئيسى  عن مقاولت عمويه وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة الصواف - بملك 

/ عمرو صابر عبداللطيف صابر

15 - عبدالحليم احمد محمد عمر خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5982 ورقم قيد 40933    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة زمران النخل - بملك / 

احمد محمد عمر خطاب

16 - د / عبدا عادل مقلد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5983 ورقم 

قيد 40934    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة ش الناسجون الشرقيون من ش عبدالسلم الشاذلى 

- بملك / عبدا ومحمد عادل زكى مقلد

17 - محمد سيد احمد النوام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5985 ورقم 

قيد 40935    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة عزبه النور - عزب قابيل - بملك / 

رمضان خليل رافع

18 - صباح احمد امين اسماعيل خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5988 ورقم قيد 40936    محل رئيسى  عن دش الذره وخلط وتعبئه العلف, بجهة محافظة البحيرة قطعه رقم 

114 من 35 حوض الحماميه -  قسم ثانى الحجاجيه -  منشاه يونس - بملك / احمد مسعود حسن خليل

19 - سمير عسران حسن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5991 

ورقم قيد 40937    محل رئيسى  عن محل بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة محله فرنوى - بملك / 

زينب عبدالعزيز عبدالرؤف النصارى

20 - فرحانه ابراهيم عبدالقادر عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5996 ورقم قيد 40938    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه, بجهة محافظة البحيرة ع سامي المنشيه 

الجديده - بملك / محمد ميسره محمد عبدا

21 - محمد عبدالهادى عبدالواحد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5998 ورقم قيد 40939    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات طبية, بجهة محافظة البحيرة عزبة ليزا - 

شارلو - سيدى غازى - بملك / احمد عبدالهادى عبدالواحد محمد

22 - سماح عوض محمد جاد النبابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5999 ورقم قيد 40940    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع الجندى - الخليليخ - بملك 

/ على عبدالوهاب على الجندى

23 - احمد محمد فهمى عبد الحميد الغزالى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6000 ورقم قيد 40941    محل رئيسى  عن بيع وصيانه كمبيوتر وبرمجيات ) فيما عدا المن والحراسة 

والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة 1 شارع عبد السلم الشاذلى 

-  بملك / سلوى السعيد عباس جويده

24 - احمد تاج الدين عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6002 ورقم قيد 40942    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة الكيلو 14 - احمد محمد 

احمد ضباش

25 - مرفت عبدالحميد احمد عبدالمطلب النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6008 ورقم قيد 40943    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة كفر لحيمر - 

بملك / محمد احمود محمد النجار
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26 - طارق رمضان عبد الجواد عبدا سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6011 ورقم قيد 40944    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة ع الخضوره -  

بملك / رمضان عبد الجواد عبدا

27 - نوح لتجارة الحبوب ) محمود مبروك نوح على عفش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 6013 ورقم قيد 40945    محل رئيسى  عن تجارة حبوب, بجهة محافظة البحيرة ش 

متفرع من ش العلماء - بملك / شاديه متولى عبده قاسم

28 - محمد احمد احمد ناصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6015 

ورقم قيد 40946    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة البحيرة كفر الشيخ حسن - بملك / مباركه 

السيد الجمال

29 - عبدالحكيم حسين اسماعيل السكران تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6016 ورقم قيد 40947    محل رئيسى  عن محل لبيع عدد يدويه, بجهة محافظة البحيرة النشو البحري - بملك / 

عكاشه حسين اسماعيل السكران

30 - فاتن محمد حسين محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6017 ورقم قيد 40948    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة المام الغزالى - بملك / 

احمد محمد حسين محمد مصطفى

31 - احمد عبدالله احمد محمد حرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6018 ورقم قيد 40949    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة التضحيه 

سنفا - بملك / عبد الله احمد محمد حرب

32 - اسماء فتحي زكريا الحسانين العجرودي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6019 ورقم قيد 40950    محل رئيسى  عن بقاله جمله وقطاعي جمله تجزئه, بجهة محافظة البحيرة ق 

الحويحي شمال التحرير - بملك / فتحي محمد محمد عبدا

33 - محمد انور جمعه حسين شعيره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6021 ورقم قيد 40951    محل رئيسى  عن مطعم وكافتريا, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - عقار رقم 52 

قريه صابر رياض - بملك / فرج عوض جاد ا بريك

34 - ظريف ابراهيم السنوسى صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6026 ورقم قيد 40952    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة البحيرة قرية 300 شمال التحرير - 

بملك / جبريل عياد واعر على يادم

35 - مبروكه خميس محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6029 ورقم قيد 40953    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلب, بجهة محافظة البحيرة ابو كريم - الغيته - 

بملك / فرج سالم مفتاح ابراهيم

36 - مدحت ممدوح عبدالرازق ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6031 ورقم قيد 40954    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تربية وانتاج البان, بجهة محافظة البحيرة 

فرغلى - حفص - بملك / ممدوح عبدالرازق ابراهيم حسن

37 - على عبدالحميد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6033 ورقم قيد 40955    محل رئيسى  عن تجاره محاصيل زراعيه, بجهة محافظة البحيرة القرشى - البستان - 

بملك / عبدالحميد عبدالعزيز محمد عبدالحميد

38 - محمد محمد ابراهيم صيام ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6035 ورقم قيد 40956    محل رئيسى  عن حظيرة مواش لدرار اللبان, بجهة محافظة البحيرة علم المرقب 

خلف محطه 6 دواجن - بملك / محمد ابراهيم شعبان ابراهيم
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39 - سحر عاطف عبد الحليم محمد حمورى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6036 ورقم قيد 40957    محل رئيسى  عن بقاله جمعيتى, بجهة محافظة البحيرة ع الشراقوه - طيبه - 

بملك / محمد السيد محمد حمورى

40 - رمضان حسين محمد حسين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6037 ورقم قيد 40958    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قرية الطيريه - بملك / سعيده 

عطيه عبدالقادر محمد

41 - فرج عطيتو محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6038 

ورقم قيد 40959    محل رئيسى  عن بيع زيوت وقطع غيار, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية سيدنا 

سليمان - بملك / عبدالشافي شحاته الشرنوبي

42 - فيروز سعيد محمد رمضان جميل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6045 ورقم قيد 40960    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة جبارس قبلى - بملك / 

صبرى لطفى محمود ابو شعيشع

43 - انتصار محمود محمد الشيشينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6048 ورقم قيد 28433    رئيسى آخر  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة البحيرة قريه النجيله - بملك / عاطف 

السيد رياض النجار

44 - بكر لتوزيع المبيدات والكيماويات )اسامة عزت محمد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع 6075 ورقم قيد 36980    رئيسى آخر  عن مكتب توزيع مبيدات وكيماويات, بجهة 

محافظة البحيرة كوم زمران - بملك / علء عزت محمد بكر

45 - عوض بدر عبد السلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6046 ورقم قيد 40961    محل رئيسى  عن تجاره دراجات ناريه وبخاريه, بجهة محافظة البحيرة السكه الجديده 

- بملك / محمد احمد عبد ا احمد

46 - ميلد سعد ثابت صليب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6050 

ورقم قيد 40962    محل رئيسى  عن محل بيع السفنج والمراتب, بجهة محافظة البحيرة شارع الجلء - بملك / 

سعد ثابت صليب ميخائيل

47 - سامح محمد رشاد السيد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6053 ورقم قيد 40963    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت وتكاتك, بجهة محافظة البحيرة شارع 

السكندريه - بملك / محمد محمد رشاد السيد

48 - محمود سعد عطيه فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6054 

ورقم قيد 40964    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة ع عثمان القبليه - بملك / سعد 

عطيه فتح ا مفتاح

49 - خميس عادل سعد على خطاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6056 ورقم قيد 40965    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة البحيرة سوق الجمله الحى الول غرب 

النوباريه - بملك/ احمد عبدالناصر ابو زيد

50 - محمد صابر احمد عبد العزيز سويدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 6057 ورقم قيد 40966    محل رئيسى  عن محل تصليح غسالت وثلجات, بجهة محافظة البحيرة 

النقراش - بملك / صابر احمد عبد العزيز سويدان

51 - محروس محمود خليفه حسن حشيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 6058 ورقم قيد 40967    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الرى والتنقيط, بجهة محافظة البحيرة قريه 

الشهيد محمد قنديل التابعه لجمعيه عمر شاهين التعاونيه الزراعيه - بملك / عاطف سمير على ناصف
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52 - احمد السعيد عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6062 

ورقم قيد 40968    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة ع الساحه - بملك / اسماء رمضان 

حسن عبدالمنعم

53 - شريف احمد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6064 

ورقم قيد 40969    محل رئيسى  عن تجارة اقمشه ومفروشات, بجهة محافظة البحيرة اخر شارع القسم - بملك / 

سهام على عبدالوهاب على

54 - ميريان بدرى ميخائيل سعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6066 

ورقم قيد 40970    محل رئيسى  عن مشغل حصير بلستيك وسحب بلستيك, بجهة محافظة البحيرة ش نجيب 

محفوظ - بملك / عماد جميل فهيم نبيه

55 - فتحى محمد ابراهيم محمد الدماطى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6068 ورقم قيد 40971    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة البحيرة اورين - بملك / احمد محمد 

ابراهيم محمد الدماطى

56 - عبدالباسط السعدى احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6069 ورقم قيد 40972    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة قرية هلل - بملك / 

هلل عوض حسين غريب

57 - محمود سليمان محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6070 ورقم قيد 40973    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد )حاصلت زراعيه وصوب زراعيه (, بجهة 

محافظة البحيرة قريه طيبه - بملك / محمد سليمان محمود سليمان

58 - النويشى مرسى سعد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6073 ورقم قيد 40974    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه, بجهة محافظة البحيرة كفر الشيخ - البستان - 

بملك / هديه على عبدالغنى على صالح

59 - على محمد على الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6078 ورقم 

قيد 40976    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة عزب سكنيده - بملك / محمود على محمد الفقى

60 - صيدلية / د - احمد علء عاشور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6079 ورقم قيد 40977    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة خلف الموقف الجديد - بملك / علء 

شوقى عاشور عوض

61 - فرج يوسف عبد السلم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6082 ورقم قيد 40978    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة ع حلمى مهنا - بملك 

/ يوسف عبد السلم يوسف

62 - فادى رزق سعد حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6085 ورقم 

قيد 40980    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة مزرعه العاشر حوشه رقم 

7 - بملك / شنوده فوزى بشير بشاره

63 - )الهارون للمقاولت العموميه والتوريدات )سعيد السيد عبد العزيز هارون( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6086 ورقم قيد 40981    محل رئيسى  عن مقاولت 

عموميه وتوريدات)فى ماعدا توريد العماله والنترنت وفى حدود المسموح به قانونا(, بجهة محافظة البحيرة شقه 1 

قطعه 6 تجارى بالحى السكنى الول النوباريه - بملك / عبد الحميد انور عبد الهادى محارب

64 - محمد عبدالله مصباح توفيق على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6087 ورقم قيد 40982    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تربيه, بجهة محافظة البحيرة كازوليا الشرقيه - كوم 

الفرج - بملك / منصور عبدالسلم حسين
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65 - عبد ا جلل عوض عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6088 

ورقم قيد 40983    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين والبان, بجهة محافظة البحيرة موسى الغزالى - 

الزربينى - بملك / عبدالعزيز جمعه محمد الحرامى

66 - رباح السعيد على ابو الريش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6089 

ورقم قيد 40984    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة البحيرة الرزيمات - بملك / السعيد على حموده 

ابو الريش

67 - مفرح عبدالظاهر عبدالرؤف موسى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6090 ورقم قيد 40985    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ملبس, بجهة محافظة البحيرة كوم 

زمران - بملك / صابر عبدالظاهر عبدالرؤف موسى

68 - اسماعيل انور ذكى مراد تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6096 

ورقم قيد 40986    محل رئيسى  عن حظيره مواشى للتسمين والحليب, بجهة محافظة البحيرة ش عبد السلم 

عارف - بملك / انور ذكى محمد مراد

69 - د / مارك نسيم صليب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6098 ورقم 

قيد 40987    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة البحيرة ع عاشور طريق المركب - بملك / نسيم 

صليب عبدالمسيح يوسف

70 - عل محمد عبدالونيس على عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6099 ورقم قيد 40988    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة بلقطر الشرقيه - سعد 

محمد ابوسعده

71 - ابراهيم عبد الوهاب منصور رزق تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6100 ورقم قيد 40989    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة شارع مدرسه التجاره بجوار مركز 

الشرطه الجديده - بملك / طه ابراهيم عبد الوهاب منصور

72 - ايمن هليل عبد القادر محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6102 ورقم قيد 40990    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة البحيرة الرياض ج 

النصر3 - بملك / هليل عبد القادر محمود

73 - احمد على احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6110 

ورقم قيد 40991    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة بانون 2 بطورس - بملك / على احمد احمد 

عبدالعال

74 - حسين عبدا حسين ابو حطب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6111 ورقم قيد 40992    محل رئيسى  عن معصره قصب, بجهة محافظة البحيرة محل رقم 15 عقار رقم 1 

عماره السكان الجتماعى امام مجمع مواقف سيارات دمنهور - بملك / حسين عبدا ابو حطب

75 - ابراهيم صبحى محمد على خلف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6114 ورقم قيد 40993    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من ش الشونه - بملك / 

صبحى محمد على خلف

76 - محمود السعيد بسيونى غازى مريم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6118 ورقم قيد 40995    محل رئيسى  عن تجهيز حاصلت زراعيه والتصدير, بجهة محافظة البحيرة ش 

الجمهوريه - بملك / مصطفى السعيد بسيونى

77 - هانى صلح عبدالعظيم على جابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6120 ورقم قيد 40996    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة الشونه - بملك / نبيل 

صلح يونس السيد
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78 - صفاء رمضان عبد الفتاح عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 6121 ورقم قيد 40997    محل رئيسى  عن تجاره حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة سنطيس - 

بملك / محمد رجب محمد عطا ا

79 - السيد السعداوى السيد السعدواى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6123 ورقم قيد 40998    محل رئيسى  عن توريد معدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة النوباريه  - قرية 

الشجاعه غرب النوباريه - بملك / بسمه محمد عبدالرازق محمد

80 - صيدليه د / عبير حبيبه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6124 

ورقم قيد 40999    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة شارع عبد المنعم من شارع البحر

81 - ريحاب سمير عبد الرازق غراب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

6125 ورقم قيد 41000    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة دنشال - بملك / احمد 

سعيد عوض ابو حشيش

82 - شيماء محمد رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6133 

ورقم قيد 41001    محل رئيسى  عن مركز بيع وتداول ادويه بيطريه, بجهة محافظة البحيرة بولين - بملك / 

السيد الطاهر حسن ابراهيم

83 - بدوى محمد على دنش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 6134 ورقم 

قيد 41002    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة البحيرة برج الشراف - بجوار المعهد 

القومى - بملك / احمد صبحى عبدالعزيز عماره

84 - ابتسام حلمى جمعه محمد عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6150 ورقم قيد 36352    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ابو سعيفه - بملك / جمعه 

عبدالغني محمد العيسوي

85 - معاذ ابراهيم حامد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6169 

ورقم قيد 39804    محل فرعى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة البحيرة حوض فارس - بملك / عبدالمنعم 

عبدا حسن شلتوت

86 - مرفت عبد السلم فتحى شتا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6138 

ورقم قيد 41003    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة البحيرة المركب عزبه ابوصبره - بملك / خالد 

عبد العزيز عبد الزين

87 - شعبان مبروك سعيد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6140 

ورقم قيد 41004    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة البحيرة كفر بولين - بملك / ممدوح علي علي 

النجار

88 - وليد قدرى شاروبيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6143 

ورقم قيد 41006    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع جربوعه - كوم الفرج - بملك / 

احمد محمود ابراهيم عطيه

89 - محمد فوزي جلل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6145 

ورقم قيد 41007    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريداتها ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي 

والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة الربع عزب قومبانيه ابوقير - بملك / اشرف 

جلل محمد متولي

90 - كريم عبدالغنى سالم موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6152 

ورقم قيد 41008    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة نجع الجمعات - بملك / مجدى 

عبدالغنى سالم موسى
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91 - ياسين محمد السيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6153 ورقم قيد 41009    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة الكفاح شمال 

التحرير - خضر محمد السيد على محمد

92 - جابر حسن عبدالرازق بريك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6155 ورقم قيد 41010    محل رئيسى  عن مزرعة سمكية, بجهة محافظة البحيرة عزبة الجرن - بملك / الهيئة 

العامة لتنمية الثروة السمكية

93 - السيد مصطفى عبدالونيس مهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6156 ورقم قيد 41011    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة عزبة الر 

ياض - كوبرى الروسى - بملك / مختار مصطفى عبدالونيس مهدى

94 - ثريا على على الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6158 ورقم 

قيد 41013    محل رئيسى  عن قطع غيار موتسيكلت, بجهة محافظة البحيرة 28 ابراج ش الجيش امام ابو 

عواجه - بملك / حمدى محمود قطب قمح

95 - )الحسينى لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه )فهمى حسين فهمى نعمه ا( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6159 ورقم قيد 41014    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه, 

بجهة محافظة البحيرة ابو الخزر - بملك / محمد حسين فهمى نعمه ا

96 - محمد خيرى فهمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6160 

ورقم قيد 41015    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه, بجهة محافظة البحيرة نجع سعد طيبه - بملك / 

خيرى فهمى احمد

97 - اسراء سعيد عبد العزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6161 ورقم قيد 41016    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه ) فى حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة بجوار كارته كفر الدوار - بملك / وائل محمد عبد اللطيف حجر

98 - رباب جوده مبروك جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6162 

ورقم قيد 41017    محل رئيسى  عن جمعيتي ) بقالة (, بجهة محافظة البحيرة شركة التحاد - بملك / محمود 

جوده مبروك جوده

99 - محمود عبد الفتاح محمد لبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6164 ورقم قيد 41019    محل رئيسى  عن حظيره مواشى لتسمين المواشى وانتاج اللبان, بجهة محافظة 

البحيرة كفر غرين - بملك / محمد عبد الفتاح لبده

100 - شيماء منصور جمعه محمد ابوهوله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6165 ورقم قيد 41020    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة على ابوالروس 

البستان - بملك / سمير فتحى محمود مراد

101 - جمال شاكر جمال حميده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6167 

ورقم قيد 41021    محل رئيسى  عن توريد حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ق اليمان - بملك / الطاف 

محمود احمد عثمان

102 - رجب عبد الرواف مرضى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6172 ورقم قيد 41022    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة ع الجيزاويه - 

ابو الشقاف - بملك / محمد عبدالشفيع مرضى عبدالحميد

103 - خالد  عبدالناصر حنفى حسن )الحنفى لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 6173 ورقم قيد 41023    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة 

النوباريه -  قرية محمد متولى الشعراوى - غرب النوباريه-القرية المركزية - بملك / عبدالناصر حنفى حسن

Page 9 of 71 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

104 - هشام رفعت عباس عبد المؤمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6177 ورقم قيد 41024    محل رئيسى  عن تجاره اسمده ومبيدات واستيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة 

طريق الكيماويات - كفر داود - بملك / رفعت عباس عبد المؤمن عبد الشافى

105 - عمرو عباس محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6178 ورقم قيد 41025    محل رئيسى  عن احذيه ومنتجات جلديه, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه - 

بملك / رمضان السيد عبدالحميد بهنسى

106 - فتحى عبد الوهاب الباز احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6180 ورقم قيد 41027    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع السمده الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

النوباريه - الرئيسى قريه عبدالعظيم ابوالعطا - بملك / سماح احمد محمود احمد

107 - احمد محمود ظريف على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6181 ورقم قيد 41028    محل رئيسى  عن معرض موتوسيكلت وتروسيكلت, بجهة محافظة البحيرة الرابعه 

بذور - بملك / محمود ظريف على حسن

108 - ابراهيم عبد ا عبد العزيز مقلد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6182 ورقم قيد 41029    محل رئيسى  عن مكتب لداره اعمال اعمال تاجيرالسواق الحكوميه, بجهة محافظة 

البحيرة ناحيه الدراويه - بملك / بسيونى السيد على عبد العزيز مقلد

109 - محمد عبدالموجود عبدالسلم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-12 

برقم ايداع 6186 ورقم قيد 41030    محل رئيسى  عن بيع خضر وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة النجيله - 

بجوار قهوة سكر - بملك / دسوقي محمد احمد ابو سليمان

110 - احمد محمد عبد السميع محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 6187 ورقم قيد 41031    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة عزبه طه 

- دفشو شارع مسجد عبد السلم عارف - بملك / محمد عبد السميع محمد عفيفى

111 - )سعد للمقاولت العامه( ابراهيم عبدا كامل سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 6191 ورقم قيد 41032    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة 

البحيرة ابيس 6/11 - بملك / عبدا سعد سعيد

112 - عبير طه ابراهيم رواش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 6192 

ورقم قيد 41033    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلب, بجهة محافظة البحيرة كفر داود - بملك / 

مصطفى رشاد شعبان خميس

113 - شهير وهيب يعقوب غبر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

6193 ورقم قيد 41034    محل رئيسى  عن مصوغات )بعد موافقه الهيئه العامه للدمغه والموازين(, بجهة 

محافظة البحيرة شارع بورسعيد - بملك / مورين فرج ميخائيل

114 - ريهام زغلول طه عيسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6215 ورقم قيد 4283    رئيسى آخر  عن القيام بأعمال تجارة وتوزيع وتعبئة السلع الغذائيه والستهلكيه 

واعمال التوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه والقيام بأعمال الستيراد والتصدير, بجهة محافظة البحيرة قافله - 

بملك / زكريا محمود علي محمد شحاته

115 - مرعى سعد محمد على مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6251 ورقم قيد 4739    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشي تسمين, بجهة محافظة البحيرة الكنايس - مركز كفر 

الدوار - بملك / سعيد سعد محمد علي مرعي

116 - ايمان فوزى عبدالرازق عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6237 ورقم قيد 39209    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة زاوية مسلم كوم زمران - 

بملك / ضياء محمد عطيه كريم
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117 - عبدا عبدالرقيب نبيوه يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6205 ورقم قيد 41035    محل رئيسى  عن مصنع البان, بجهة محافظة البحيرة العرقوب - سيدي غازي - 

بملك / عبدالرقيب نبيوه يوسف

118 - عادل عبدا محمد غرابيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6210 

ورقم قيد 41036    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة مسجد التنعيم - بملك 

/ شعيب احمد عوض احمد علي

119 - كريم عبدالسلم عبدالعزيز خالد حتوش تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 6232 ورقم قيد 41037    محل رئيسى  عن مطعم وكافتيريا, بجهة محافظة البحيرة نادي المعلمين - 

طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الرست هاوس - بملك / جابر محمد خالد جمال الدين

120 - محمد رفعت سعد محمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6233 ورقم قيد 41038    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة البحيرة قرية 11بذور 

- بملك / عبدالمنعم عبدالسلم عبدا القزاز

121 - عبدالقادر رشاد ابوالنصر شراره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6239 ورقم قيد 41039    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - بملك / 

عبدالعظيم ابوالعطا - فريد ابوالنصر محمد شراره

122 - حماده محمد رومي السقا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6245 

ورقم قيد 41040    محل رئيسى  عن محل عطاره, بجهة محافظة البحيرة 513 ش الثوره بجوار ترب النيجلي - 

بملك / عبدالمحسن علي احمد يوسف السقا

123 - حاتم عبدالقادر ابراهيم شراره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6246 ورقم قيد 41041    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لتربيه ولتسمين الدواجن, بجهة محافظة البحيرة 

قريه 11 بذور - بملك / حسن جمعه حسن احمد منيسى

124 - محمود يوسف محمد محمد ابوريه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

6249 ورقم قيد 41042    محل رئيسى  عن تجارة الموبيليا, بجهة محافظة البحيرة عاداه الشرقيه -طريق 

ابوالمطامير كفر الدوار  - بملك / ابراهيم على ابراهيم محمد

125 - احمد حماده سعد عبد الدايم الشريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 6253 ورقم قيد 41043    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة طريق حوش عيسى 

دمنهور امام سنترال نديبه العمومى - بملك / محروس محمد سعد حسن

126 - معرض كامل رزق للمفروشات ) كيرلس سمير كامل رزق عطيه ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6265 ورقم قيد 41045    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة 

البحيرة ش السعاف القديم - حي شكر - بملك / اشرف كامل رزق

127 - اسامه السيد محمد قرطام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 6266 

ورقم قيد 41046    محل رئيسى  عن تجارة وشوى واسماك, بجهة محافظة البحيرة الموقف الجديد عماره 2 امام 

بوابه 2 - بملك / اسامه السيد محمد قرطام

128 - عبدالمجيد صبرى عبدالمجيد خضر شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 6271 ورقم قيد 41047    محل رئيسى  عن حظيره مواشى لتجاره المواشى, بجهة محافظة البحيرة 

زرقون - بملك / حمدى عبدالمجيد خضر شاهين

129 - شيماء على محمد على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6301 ورقم قيد 10714    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت وتوريدات ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب 

اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة شرق المدينة - بملك / محمود عبدالناصر 

ابراهيم رزق
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130 - ابونعمه محمد احمد محمد ابونعمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6275 ورقم قيد 41048    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة قرية عشوش - 

بملك /غاليه ابوالخير عبدا

131 - محمد خميس محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6287 ورقم قيد 41050    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة السابعه جناكليس - بملك / بكر عبدا 

عبدالرحمن

132 - شعبان خميس احمد احمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6289 ورقم قيد 41051    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ديبى - بملك / فكرى 

خميس احمد احمد يونس

133 - احمد رجب حسنى عبدالمنعم بدر تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 6290 ورقم قيد 41052    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة دبينو الخواجه - 

رشدى يوسف على الجندى

134 - سعيد مبروك مبروك عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6291 ورقم قيد 41053    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة الطيريه - بملك / شوقى 

ابوالفتوح عبدالسيد

135 - فاطمه عبدالمالك حامد الشوبكي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6292 ورقم قيد 41054    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة كوبري العاشره مدرسه - بملك / رجب 

عبدالجليل محمد نعيم

136 - اميمه محمود محمد ابوعيشه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6293 ورقم قيد 41055    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ومفروشات ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة البحيرة منشاة بشاره - بملك / يحيي ابوعجيله حسن الحلو

137 - محمد سعد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6294 

ورقم قيد 41056    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكامله, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش المقريزي - بملك 

/ سعد ابراهيم احمد حسنين

138 - محمود وردانى حسين على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6296 ورقم قيد 41057    محل رئيسى  عن مطعم شعبى و مشويات, بجهة محافظة البحيرة الرست هاوس - 

بجوار مجلس المدينه - بملك / عزمى صلح محمود

139 - محمود محمد ابراهيم سليمان سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6299 ورقم قيد 41058    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه خطاب - العالى - 

بملك / ممدوح ذكى حميده

140 - علء سعيد منصور عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

6302 ورقم قيد 41059    محل رئيسى  عن حظيره مواشى )حلب(, بجهة محافظة البحيرة قريه كوم القدح - 

بملك / سعيد منصور عبد الفتاح عزب

141 - دلل عبدالعزيز عبدالمنعم ابويوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 6303 ورقم قيد 41060    محل رئيسى  عن محل تموين, بجهة محافظة البحيرة عزبة النحاس قرية 

طربمبا - بملك / سعيد عبدالعزيز حامد

142 - محسن عطيه ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6304 

ورقم قيد 41061    محل رئيسى  عن محطه فرز وتدريج وغربله وحفظ وتجميد وتبريد الحاصلت الزراعيه 

والخضراوا والفاكهه, بجهة محافظة البحيرة عزبه عبدربه - بملك / محمد عطيه ابراهيم على
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143 - احمد رجب سعد الشراكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6307 

ورقم قيد 41062    محل رئيسى  عن ادوات صحيه جمله, بجهة محافظة البحيرة الشراك - بملك / محمد عبد 

المحسن حسن عطا ا

144 - السيد احمد سعد ندا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6311 ورقم 

قيد 41063    محل رئيسى  عن تجاره الخردوات والملبس تجزئه, بجهة محافظة البحيرة الجديه - بملك / عزت 

جمعه احمد حراز

145 - ايمن جمعه عباس مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 6312 

ورقم قيد 41064    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي للتربية, بجهة محافظة البحيرة ع الرزيمات - الكوم 

الخضر - بملك / عبدالحليم علواني عبدالقوي غازي

146 - أحمد عزالعرب محمد منيب منينه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6362 ورقم قيد 13682    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة صفط العنب - بملك / علء صبحي 

عبدالغفار ابراهيم

147 - فراج للستيراد والتصدير ) محمد سيد محمد عاشور احمد فراج ( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6349 ورقم قيد 30130    رئيسى آخر  عن استيراد وتصدير ) في حدود 

المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة شارع صلح الدين - زاوية مكرم - بملك / صفوت محمد عاشور احمد 

فراج

148 - مجدى عماد ابراهيم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6325 

ورقم قيد 41066    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه العدل غرب 

النوباريه - بملك /عماد ابراهيم عيسى غنيم

149 - احمد محمد حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6326 

ورقم قيد 41067    محل رئيسى  عن تعبئه وتوزيع مخلل, بجهة محافظة البحيرة عزب شبرا - عزبه خضر - 

بملك / محمد عبدالموجود محمد خليفه

150 - صيدلية د / علي خالد محمود خالد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6327 ورقم قيد 41068    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة قريه الميهي - زاويخ حمور - بملك 

/ محمود محمد مهدي عبدالقادر

151 - ياسمين فرج الساعدي سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6328 ورقم قيد 41069    محل رئيسى  عن محل مفروشات, بجهة محافظة البحيرة النجيلي - بملك / محمد 

عبدالعظيم حسن عمران

152 - محمد عطيه ابراهيم عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6329 ورقم قيد 41070    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة بسطرة - بملك / سهام 

ابراهيم السيد محمد

153 - مؤمن محمد طلبه الريوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6331 

ورقم قيد 41071    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة ش الصلح - بملك / احمد 

محمد طلبه الريوى

154 - محمد اسماعيل محمد جراده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6332 ورقم قيد 41072    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي لتربية مواشي, بجهة محافظة البحيرة منشاة 

الوقاف - بملك / احمد عبدالهادي عبدالوهاب

155 - محمد صبرى محمد غازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6335 ورقم قيد 41073    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة الول - 

العشره الف - بملك / صبرى محمد غازى خلف ا
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156 - عبدالنبي السيد محمود محمد اللقاني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6336 ورقم قيد 41074    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة نجع العوامي - 

الدواجن - بملك / شحاته محمد عبدالرحيم احمدين

157 - ايمان سعيد مصطفى على الكردى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6337 ورقم قيد 41075    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة شمال التحرير امام 

كوبرى المرقب - بملك / صفوت كمال عبد الحميد حسن

158 - عصام محمد محمد عطيه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6338 ورقم قيد 41076    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة المسين - بملك / حمدي امين عبدالحميد 

عجوة

159 - عبد القادر محمد خليل عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6339 ورقم قيد 41077    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة عزبه عمران - كوم القناطر - بملك / 

ورثه محمد خليل عبد القادر الهوارى

160 - جلل محمد محمد سرحان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6340 

ورقم قيد 41078    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة البحيرة مؤسسه البستان - يمبك / محمد محمد 

سرحان

161 - اسلم ابراهيم حامد محمد الدقوة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6343 ورقم قيد 41079    محل رئيسى  عن معرض ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة المام مالك - بملك / موفق علواني مرزوق

162 - محمود رجب شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6346 

ورقم قيد 41080    محل رئيسى  عن ورشة اصلح مواتير رش, بجهة محافظة البحيرة عزبة سعد السيد - 

البستان - بملك / مبروكه علي عبدالعزيز سالم

163 - محمد حمدى عبدالخالق عبدالعزيز دحروج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-17 

برقم ايداع 6353 ورقم قيد 41081    محل رئيسى  عن محل منظفات, بجهة محافظة البحيرة ش بور سعيد - 

بملك / فتحى محمد بكرى ابو هديه

164 - احمد عبدالجليل على عبد الجليل الديب تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6365 ورقم قيد 41082    محل رئيسى  عن محل بيع مراتب, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / 

محمد اسماعيل السيد العو

165 - صبرى ابراهيم فتح ا الباسوسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6367 ورقم قيد 41083    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قريه القبطان - العطف -  بملك / 

ابراهيم فتح ا ابراهيم الباسوسى

166 - هانى فاروق ابراهيم قنديل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6368 

ورقم قيد 41084    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة قريه الشوكه - بملك / فاروق ابراهيم 

عوض

167 - ولء عبدربه مصطفى ابراهيم الطيب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6371 ورقم قيد 41085    محل رئيسى  عن محل بيع عصائر ومخبوزات وحلويات, بجهة محافظة 

البحيرة جلل قريطم - بملك / ناصر فهمى محمود رحومه

168 - مسعود زغلول عبدالوهاب حسن زغلول تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2022-05-17 

برقم ايداع 6375 ورقم قيد 41086    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة 

كفر السقا - عزبه ابومصطفى - بملك / محمود جابر قاسم عبدالقوى
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169 - انس عوض محمد فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6377 

ورقم قيد 41087    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كوم زمران - 

بملك / على عوض محمد فتح ا

170 - نصر عطيه احمد الشيخه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6379 

ورقم قيد 41088    محل رئيسى  عن حظيره انتاج البان وتربيه ماشيه, بجهة محافظة البحيرة قريه الحماميه - 

بملك / محمد عطيه احمد الشيخه

171 - صبحى رجب محمد بكير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6382 

ورقم قيد 41089    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة مشروع سبعه -زاويه حمور - 

بملك / ادهم رجب محمد بكير

172 - سالم السعيد مسعود عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6383 

ورقم قيد 41090    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة عزبه محروس حبيب - بملك / 

صبحى السعيد مسعود

173 - بلل صلح عطيه فرج ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6395 ورقم قيد 12451    رئيسى آخر  عن تجارة السيارات, بجهة محافظة البحيرة المزرعة الثالثة حوش 40 

قطعة 24 - بملك / اسماء فتحي محمد ناجي المحص

174 - محمد محمود احمد فولي محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6415 ورقم قيد 31204    رئيسى آخر  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة البحيرة برج الصفوه رقم 1 ش 

22 زهراء الحدايق  - بملك / احمد وعماد حمدي محمد صابر شاهين

175 - ايمان ابراهيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6384 

ورقم قيد 41091    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع المواد الغذائيه وتعبئتها ولبان ومصاصه, بجهة محافظة 

البحيرة ابيس 4/9 - بملك / السيد ماضى احمد احمد شاهين

176 - احمد رجب محمود مصطفي غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6387 ورقم قيد 41092    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة الكوم 3 - بملك / ايمن رجب 

محمود مصطفي غنيم

177 - رجب محمد عبدالسلم الطحان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6389 ورقم قيد 41093    محل رئيسى  عن مخبز, بجهة محافظة البحيرة الجزايري - بويط - بملك / زكي 

محمد عبدالسلم الطحان

178 - احمد عاصف عمر الجندى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6390 ورقم قيد 41094    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحيرة برج الجمهوريه شارع الجمهوريه - 

بملك / جميل عبده حامد الفخرانى

179 - خالد سامي عبدالمنعم محمد بهلول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6391 ورقم قيد 41095    محل رئيسى  عن اعاده تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة البستان - بملك / 

راويه نصر ا موسي قطوش

180 - علء مغازى محمود محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6393 ورقم قيد 41096    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع ابو ميره -  المهديه - بملك / خيرت 

احمد مغازى محمود

181 - احمد خالد عبدالسلم قاسم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6397 ورقم قيد 41097    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة دبونو - بملك / رشدى 

يوسف على الجندى
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182 - وائل السيد عبدالعزيز زنباع تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6398 ورقم قيد 41098    محل رئيسى  عن ملبس )فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة شارع 

الوحده العربيه - بملك / تامر السيد عبدالعزيز زنباع

183 - عنبر للطيور والدواجن ) درويش سعد درويش محمد عنبر ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 6399 ورقم قيد 41099    محل رئيسى  عن تجارة الطيور والدواجن, بجهة محافظة 

البحيرة شارع سيدي ابراهيم - بملك / حمدي عبدالجليل معروف خرابه

184 - هريدى الشافعى احمد عبد الله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6400 ورقم قيد 41100    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة البحيرة قريه السادسه 

شمال التحرير - بملك / على ابو اليزيد محمد رضوان

185 - هوايدا احمد احمد ابوخشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6401 

ورقم قيد 41101    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )بعد استصدار التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة 

البحيرة ش طريق النصر ناصيه حاره الجزيرى الدور الخامس - بملك / احمد محمد محمد عثمان

186 - جابر محمود محمد اللبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6403 

ورقم قيد 41102    محل رئيسى  عن تجارة طيور ودواجن, بجهة محافظة البحيرة شارع متفرع من ش الجناين 

- بملك / عادل سعيد محمد منسي

187 - شرف للمقاولت العمومية والتوريدات ) عبدالحميد رمضان السيد مصطفى ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6407 ورقم قيد 41103    محل رئيسى  عن مكتب مقولت 

عموميه وتوريدات ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة عزبة جوليان ابيس المستجده السبعين - بملك / صابر رمضان السيد مصطفى

188 - احمد فرج متولى شحاته جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6412 ورقم قيد 41104    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة زمران النخل - علم - بملك 

/ رضا على موسى عبدالعزيز

189 - نورهان جمال اسماعيل عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6417 ورقم قيد 41105    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة البستان - بملك / وليد 

توفيق محمد بهلول

190 - احمد عبدالهادى محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6419 ورقم قيد 41106    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة السوالم 

بحرى - بمك / نسمه عبدالستار حسنى محمد

191 - ميرفت عثمان علي عثمان الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6420 ورقم قيد 41107    محل رئيسى  عن حظيره مواشي للنتاج الحيواني تسمين والبان, بجهة محافظة 

البحيرة عزبة البراج - بسنتواي - بملك / سعيد بكر كله

192 - احمد عبدالحميد عبدالسلم عمر العوامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6421 ورقم قيد 41108    محل رئيسى  عن حظيره مواشى البان وتسمين, بجهة محافظة البحيرة عزبه 

حارس - المهديه - بملك / سامى عبدالحميد عبدالسلم عمر العوامى

193 - رجب محمد السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6422 

ورقم قيد 41109    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة ش الشعراوى بجوار برج الطباء - 

بملك / نوح رجب محمد السيد حسين

194 - احمد عصمت محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6424 

ورقم قيد 41111    محل رئيسى  عن توريد حدايد ولوازم نجاره, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - عقار 44 ش 

اللف غرب النوباريه - بملك / محمد ابراهيم عبدالغنى الصياد
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195 - خالد احمد الصاوى غانم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6425 

ورقم قيد 41112    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة البحيرة قريه الفتح - بملك / سعيد محمود عبد 

الغنى العويسى

196 - احمد محمد محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6428 

ورقم قيد 41113    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة قريه علقام - بملك / هناء راضي محمد راضي

197 - احمد جمال احمد مصباح عتمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6429 ورقم قيد 41114    محل رئيسى  عن محل عصائر, بجهة محافظة البحيرة ش الموقف - امام مطعم 

حسب ا - بملك / ورثة جمال احمد مصباح

198 - عمرو عبد الفتاح عبود خليل عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6430 ورقم قيد 41115    محل رئيسى  عن ورشه اكياس بلستيك, بجهة محافظة البحيرة عقار رقم 92 - 

ارض الجمعيه - بملك / ناديه على خليفه اسماعيل

199 - محمد موسى محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6454 

ورقم قيد 16787    رئيسى آخر  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة 20 ش المجلده - بملك / 

عبدالستار عيد عبدالغني الوكيل

200 - اسامه محمد عباس الشباسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6478 ورقم قيد 39260    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن تسمين, بجهة محافظة البحيرة الصحاره - كوم الفرج 

- بملك / عزت محمد محمد احمد

201 - محمد بيومى سعد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 22,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6435 

ورقم قيد 41116    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ركنه وستائر, بجهة محافظة البحيرة كوم القناطر - بملك / 

جمال شعبان ابراهيم

202 - طارق عبدالمجيد عبدالمطلب على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6436 ورقم قيد 41117    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة فايد تبع الطرح 

- بملك / فرج عبدالمجيد عبدالمطلب

203 - عماد عبدالحليم فتح ا عامر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6437 ورقم قيد 41118    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة ديبى - بملك /  الفت محمد 

محمد حسان

204 - محمود على محمد خيرى على الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 6438 ورقم قيد 41119    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة سماديس البلد - 

بملك / علء حمدى عوض قطب الجمل

205 - اسلم شحات علي محمد السنديوني تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6443 ورقم قيد 41120    محل رئيسى  عن تجاره حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة توفيق الحكيم 

- بملك / شحات علي محمد السنديوني

206 - عبدالرحمن محمد صالح الحوشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6445 ورقم قيد 41121    محل رئيسى  عن بيع حلويات و الشوكولته, بجهة محافظة البحيرة شارع الثوره - 

بملك / عمرو كمال متولى بكر

207 - احمد محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6446 

ورقم قيد 41122    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه والبان, بجهة محافظة البحيرة علم المرقب - بملك / 

الحسينى عبدالمؤمن محمد عبدا
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208 - السيد محمد ابراهيم مشعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6447 

ورقم قيد 41123    محل رئيسى  عن بيع باب وشباك, بجهة محافظة البحيرة الدوار - كوم البركه - بملك / 

خضره فتحى محمد السيد

209 - شعبان سليمان عبدالجواد ابو حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6449 ورقم قيد 41125    محل رئيسى  عن بقاله وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة قابيل - بملك / 

ابراهيم السيد عبدالعليم الفقى

210 - مروه رمضان فهيم محمد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6450 ورقم قيد 41126    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة صفط خالد 

- بملك / احمد صبحى ابراهيم فهيم

211 - ايمن محمد عبدالحليم محمد ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6451 ورقم قيد 41127    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عامه فى حدود المسموح به 

قانونا, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - 88 ب غرب النوبارية - بملك / ثناء محمد احمد سعيد

212 - رضا رمضان عبدالرحيم جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6452 ورقم قيد 41128    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة المنشيه البراهيميه - بملك / 

سعد عبداللطيف حسنين

213 - وجيه ابراهيم عبدالعليم عبدالرؤف حمورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 6456 ورقم قيد 41129    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة مظهر تبع 

عزب شبرا - بملك / محمد زكريا السيد حميده

214 - حسين عبدالرحمن ضيف ا عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6457 ورقم قيد 41130    محل رئيسى  عن ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة البحيرة 

محل رقم 58 بلزا مول الحي الثاني غرب النوبارية - بملك / محمد مستور محمود مصطفي

215 - ادريس نبيوه مسعد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6458 ورقم قيد 41131    محل رئيسى  عن مشروع جمعيتى بقاله, بجهة محافظة البحيرة قريه ليان الغتيه ابو 

العدا - بملك / مسعود على مفتاح ثابت

216 - مهنا هيبه سعيد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6459 

ورقم قيد 41132    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة البحيرة حارس - كوم الفرج - بملك / 

هيبه سعيد عبدالرازق

217 - محمد نيازى احمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6460 

ورقم قيد 41133    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة البحيرة شارع بور سعيد - بملك / نادره السيد 

عطيه قمح

218 - محمد عبدالحميد الصابر عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6465 ورقم قيد 41134    محل رئيسى  عن تجاره العلف ومستلزمات المزارع, بجهة محافظة البحيرة قريه 

جناكليس - بملك / عاصم احمد توغان

219 - ارسانيوس ميشيل ملك ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6466 ورقم قيد 41135    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة عماره 59 رقم 15 الرست هاوس  - 

بملك / ابانوب ميشيل ملك ميخائيل

220 - حماده صبرى السيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6467 

ورقم قيد 41136    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع سته القبليه - المنشيه الجديدة - 

بملك / صبرى السيد على السيد

Page 18 of 71 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

221 - ابراهيم عبدا ابراهيم علي الفقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6474 ورقم قيد 41137    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة البحيرة احمد تمام كوم الفرج 

- بملك / ابراهيم مسعود ابراهيم علي

222 - حسام يسرى كامل قنديل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6476 

ورقم قيد 41138    محل رئيسى  عن محل خضروات وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة طرابمبا - بملك / يسرى 

كامل ابراهيم قنديل

223 - محمد على احمد احمد محمد صفار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6479 ورقم قيد 41139    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات ) فى حدود المسموح به 

قانونا (, بجهة محافظة البحيرة جزيه الرحمانيه - بملك / خيريه محمد عبدالرحمن البانوبى

224 - صيدليه د / قنديل محمد ابو شلبايه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6481 ورقم قيد 41140    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة نتما - بملك / السيد محمود محمد 

السعدنى

225 - محمد حسام عبدالستار على بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6482 ورقم قيد 41141    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه والتوريدات العامه ومكتب تاجير الت 

زراعيه, بجهة محافظة البحيرة النوياريه - ك 75 طريق اسكندريه مصر الصحراوى - بملك / محمد محمود 

صديق السيد

226 - آلء عبدالهادى صلح عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6539 ورقم قيد 15892    رئيسى آخر  عن تربية وتسمين دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة كرم 

الكبري - سيدي غازي - بملك / سامية محمد حلمي حسن الحوفي

227 - هانى عبد الغفار عبد الغفار عيسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6487 ورقم قيد 41142    محل رئيسى  عن محل كشرى ولحوم, بجهة محافظة البحيرة ش الجمهوريه - بملك / 

عادل منصور محمد العطار

228 - احمد محمد اسماعيل عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6488 ورقم قيد 41143    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة قريه عسران 

الشامي - الثالثه منحل - بملك / زكريا محمد اسماعيل عبدا

229 - امانى عبدالمحسن عبدالرؤف شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6489 ورقم قيد 41144    محل رئيسى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة البحيرة مستناد - بملك / فوزى 

محمد احمد شاهين

230 - محمد مجدى عبدالرحمن اللقانى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6490 ورقم قيد 41145    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه, بجهة محافظة البحيرة 1 برج الجامعه شارع 

الجمهوريه - بملك / مجدى عبدالرحمن اللقانى

231 - مها محمد واصف عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6491 ورقم قيد 41146    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة جبارس بحرى - بملك / سعيد محمود مصطفى صيره

232 - محمد حسن عبدالغنى الصياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6494 ورقم قيد 41147    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى للتربيه والبان, بجهة محافظة البحيرة منشاة ابوريه 

- بملك / ناديه طايل عرابى ابراهيم

233 - رجب حسن رجب عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6498 

ورقم قيد 41148    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة البحيرة النشاء - بملك / عبد العال عيد عبد الحميد 

مبروك
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234 - صيدلية د احمد مهدي الحاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6499 ورقم قيد 41149    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة النجاح - بملك / علي حسين محمد 

حسن

235 - عبدالستار ابراهيم جاب ا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6501 ورقم قيد 41150    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلب, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - 

بملك / سعيد رزق سعيد عمر

236 - سامح عبداللطيف احمد محمد عسل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6503 ورقم قيد 41151    محل رئيسى  عن اعمال برمجه وصيانه الكمبيوتر, بجهة محافظة البحيرة ش 

المركز الجديد - بملك / وائل محمد السيد عبيد

237 - احمد نجيب محمود سالم زياده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6504 ورقم قيد 41152    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة مؤسسة البستان - بملك / 

نجيب السيد محمد

238 - سعداوي علم ادمين علم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6505 

ورقم قيد 41153    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة الجعار - بملك / اسماعيل عبدالغني 

ادمين علم

239 - محمد جمال محمد السيد عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6507 ورقم قيد 41154    محل رئيسى  عن خلط وتعبئة المنظفات الصناعيه, بجهة محافظة البحيرة ش 

المحموديه كينج  عثمان - بملك / جمال محمد السيد عياد

240 - فرج ا حسن شهاب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6511 ورقم قيد 41155    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة البهى - بملك / ابراهيم عبدالهادى 

عيسى

241 - ناصر محمد محمد المظالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6512 ورقم قيد 41156    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه سيدنا 

سليمان - بملك / السيد فتح حسين

242 - احمد سعيد عبدالرؤف الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6513 ورقم قيد 41157    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى لنتاج اللبان, بجهة محافظة البحيرة منشاة الوكيل 

- بملك / هاجر محمد عبدالواحد محمد

243 - احمد السيد فؤاد البسيوني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6514 

ورقم قيد 41158    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة سنهور - بملك / السيد فؤاد علي البسيوني

244 - نصر خميس نصر عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6515 ورقم قيد 41159    محل رئيسى  عن مزرعة الدواجن, بجهة محافظة البحيرة ابو خطيب - كوم الفرج - 

بملك / شعبان عطيه نصر عبدالعزيز

245 - سعد علي محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6517 ورقم 

قيد 41160    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تربيه دواجن, بجهة محافظة البحيرة القريه العاليه - الكفاح - 

بملك / خاطر عبدالعظيم حسنين قنديل

246 - سالم بدوى سالم رشوان بخيت تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6519 ورقم قيد 41161    محل رئيسى  عن بقاله ومنفذ تموين, بجهة محافظة البحيرة ش المانه خلف الداره 

الزراعيه - بملك / هدى زكريا ابراهيم فرج
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247 - ايمان طارق عبدالنبى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6525 ورقم قيد 41162    محل رئيسى  عن مكتب تجارة ملبس ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة 4 ش مسجد الشروق متفرع من ش 22 حى زهراء الحدائق - بملك / هانى حسن معوض منازع

248 - محمد على حامد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6527 

ورقم قيد 41163    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة قريه الغللبه - 

السادس شمال التحرير - بملك / على احمد زيدان احمد

249 - كيرلس اسحاق حلمي رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6529 ورقم قيد 41164    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة السوق التجاري - بملك / احمد محمد علي محمد

250 - نرمين علء امين الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6531 

ورقم قيد 41165    محل رئيسى  عن بيع حبوب واعلف, بجهة محافظة البحيرة النجيله - بملك / رضا احمد طه 

خطاب

251 - هدي محمود عيد حامد صقر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6543 ورقم قيد 41166    محل رئيسى  عن ماكينة طحين, بجهة محافظة البحيرة قرية العباسي - زهور المراء 

- بملك / احمد عبدالمجيد عبدالرازق

252 - انجيل محمى حافظ بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6547 

ورقم قيد 41167    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة البحيرة ش صلح سالم - بملك / حليم 

عبدالملك عبدالملك صالح

253 - رشا محمد حميده رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6548 

ورقم قيد 41168    محل رئيسى  عن علفه ومستلزمات دواجن, بجهة محافظة البحيرة كوم الطرفايه بجوار 

مسجد السلم - بملك / علء شهاوى احمد عبدالعزيز

254 - الهام محمد عبد اللطيف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6549 ورقم قيد 41169    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة البحيرة كوم الطرفايه -  بملك 

/ صلح عادل غانم عبد العليم

255 - حسانين حسين زكى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6550 ورقم قيد 41170    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوريدات فى حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة 

6 أ منطقه الجوهره - بملك / ناديه محمد السيد الشرقاوى

256 - محمد محمد عبد الرازق محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6552 ورقم قيد 41171    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ابيس 6 - كوم 

الحجر - بملك / محمد عبد الرازق محمد

257 - ابراهيم بريك ناصف متخطرى ...الساعدى للتوريدات العموميه وتاجير المعدات تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6553 ورقم قيد 41172    محل رئيسى  عن توريدات 

عموميه وتاجير معدات, بجهة محافظة البحيرة حى الزهور - بملك اسماعيل بريك ناصف متخطرى

258 - عبد الفضيل فضل بسيونى مرعى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6557 ورقم قيد 41173    محل رئيسى  عن محل لتقديم المشروبات وبيع المياه الغازيه, بجهة محافظة البحيرة 

خلف المحكمه الجديده - بملك / رضا عبد الوكيل عبد المالك

259 - شكري سعد احمد فايد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6558 ورقم 

قيد 41174    محل رئيسى  عن مركز تعبئه حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة بيبان - بجوار قاعه الخيال 

- بملك / فايد سعد احمد عبدا فايد
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260 - اسلم وجيه عبدالونيس اسماعيل ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 6559 ورقم قيد 41175    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة ابو 

دره - بملك / محمود مقرح محمود الزغبى

261 - عبد العاطى عبد الحميد عبد المولى حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 6560 ورقم قيد 41176    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة ع 

مسعود عبد المولى المهديه - بملك / عبد الحميدعبد المولى حميده محلب

262 - انغام فايز محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6563 

ورقم قيد 41177    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) مشروع جمعيتى(, بجهة محافظة البحيرة شارع السيده 

نفيسه - بملك / سامى عبد الرحمن احمد دشيش

263 - صبري محمد فتحي عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6564 ورقم قيد 41178    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تربية, بجهة محافظة البحيرة الطياره - كوم الفرج - 

بملك / نادية فرج احمد محمد

264 - هبه سامى عوض بباوى عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6565 ورقم قيد 41179    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ع فرنوى - بملك / يوسف 

حنا قلديوس غبروس

265 - طلعت عبد المنعم غازى عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6571 ورقم قيد 41180    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة السنجق - الغيته - بملك / عبد المنعم 

غازى عبد ا الشريف

266 - قاسم صادق احمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6575 

ورقم قيد 41181    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة البحيرة شارع التداوى من شارع الروضه - 

شبرا بجوار مسجد على بن ابى طال - بملك / صفاء محمد حموده خميس

267 - قاسم صادق احمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6577 

ورقم قيد 41181    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة شارع التداوى متفرع من شارع الروضه - 

شبرا - بجوار مسجد على بن ابى طالب -  بملك / صفاء محمد حموده خميس

268 - د0ابتسام لطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6585 ورقم قيد 

41182    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من ش الثروه امام مستشفى الندلس - 

بملك / ورثة محمد محمود محمد حسن عبدا

269 - صباح صلح محمد مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6586 

ورقم قيد 41183    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة اول مدخل الجرادات خلف 

السعاف - بملك / جمال امين محمد ابوقفه

270 - وليد عرفه صبحى عرفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6589 

ورقم قيد 41184    محل رئيسى  عن تجارة اسمنت, بجهة محافظة البحيرة طريق الريكو والمركب - ع عقاب - 

بملك / جمال ابراهيم عبدا ابراهيم

271 - احمد رمضان محمود عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6590 ورقم قيد 41185    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة محطه التحاد الطيريه البلد 

- بملك / عبدالناصر زكريا محمد عبدالنبى

272 - مصطفى ممدوح ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6591 ورقم قيد 41186    محل رئيسى  عن محمصه, بجهة محافظة البحيرة شارع عبد السلم الشاذلى بجوار 

سينما النصر - بملك / حازم مصطفى كامل التونى
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273 - محمد بلل حمزه هنيدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6592 

ورقم قيد 41187    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة البحيرة الجديه - بملك / بلل 

حمزه عبد اللطيف هنيدى

274 - محمد السعيد محمد محمد العطار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6593 ورقم قيد 41188    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة المسين بجوار الكوبري طريق 

الدلنجات دمنهور - بملك / احمد محمد العطار

275 - محمد عادل منصور السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6595 

ورقم قيد 41189    محل رئيسى  عن معمل تحاليل, بجهة محافظة البحيرة ش محمود ابو شلوع - بملك / 

عبدالسلم محمد العشري

276 - رضا محمد سعيد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6596 

ورقم قيد 41190    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة المسين - بملك / احلم سعد محمود الجدع

277 - احمد حسني محمد الشنيطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6597 ورقم قيد 41191    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة البحيرة ع 

الشنيطي تبع سكنيده - بملك / صفاء حسني محمد الشنيطي

278 - خميس شعبان حميده عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6598 ورقم قيد 41192    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريدات العمالة والحاسب اللي 

والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة عزبة المقطع - بلقطر - بملك / شاكر حامد 

عبدالحفيظ محمد

279 - احمد عبد الحكيم محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6599 ورقم قيد 41193    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة 43 جاب ا عزب شبرا - 

بملك / اشرف عبد الموجود حسين موسى

280 - محمد ضيف عبدالمجيد حميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6600 ورقم قيد 41194    محل رئيسى  عن محل اعلف, بجهة محافظة البحيرة الشونة - بملك / ضيف 

عبدالمجيد محمد حميد

281 - وفاء رمضان اسماعيل بسيونى القنصل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 6604 ورقم قيد 41195    محل رئيسى  عن نجاره موبيليا, بجهة محافظة البحيرة محله قيس - بملك / 

محمد محمود احمد ناجى

282 - محمود كامل عبدالموجود شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6606 ورقم قيد 41196    محل رئيسى  عن خضار و فاكهه, بجهة محافظة البحيرة ع الفقي - البستان - بملك / 

هاني فؤاد حامد الفقي

283 - احمد محمد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6607 

ورقم قيد 41197    محل رئيسى  عن بيع خضراوات وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة جعيف - بملك / محمد احمد 

محمد مصطفى

284 - محمد فرج توفيق عبد الرازق ناجى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 6610 ورقم قيد 41198    محل رئيسى  عن حظيره مواشى البان, بجهة محافظة البحيرة ع الجامع القصر 

المصرى - قافله - بملك / عاطف محمد عبد المقصود حجاب

285 - حسين فرج ا موسى فرج ا العبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 6611 ورقم قيد 41199    محل رئيسى  عن بيع زيت وغيار زيت وغسيل سيارات, بجهة محافظة البحيرة 

قريه اليمان ى - بملك / محمد عبدالوهاب عطا الغمراوى
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286 - هشام محمد نصر حميده تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6612 ورقم قيد 41200    محل رئيسى  عن تصنيع وتركيب الكسارات والت المحاجر وخلطات السفلت, 

بجهة محافظة البحيرة المحطه القديمه الكوم الخضر - بملك / ياسين محمود عبادى

287 - حماده محمد هنداوى بله تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6613 

ورقم قيد 41201    محل رئيسى  عن محل لتجهيز المخللت, بجهة محافظة البحيرة قراقص اول طريق 

شيبراخيت - بملك / محمد هنداوى بله

288 - بدر محمد حامد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6616 

ورقم قيد 41202    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات البان, بجهة محافظة البحيرة عزبة الحجرى منشاة سعيد - 

بملك / خديويه يونس عبدالنبى يونس

289 - فتحى شكرى عبدالعزيز الشول تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6617 ورقم قيد 41203    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة 

ش الموقف الجديد - بملك / احمد عوض عبدالرحمن

290 - هانم اسماعيل ابراهيم الصياد تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6618 ورقم قيد 41204    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة البحيرة النجيله -  بملك / محمد 

شبل محمد احمد عبد الدايم

291 - رضا احمد احمد نعيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6622 

ورقم قيد 41206    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة شارع صبرى القاضى - رضا محمد 

طلعت احمد خفاجى

292 - نور الدين عبدالحفيظ محى الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6623 ورقم قيد 41207    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قرية 

سليمان غرب النوباريه - بملك / عبدالحفيظ محى الدين عبدالحفيظ  موسى

293 - محمد عصام حسن خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6624 ورقم قيد 41208    محل رئيسى  عن مخبز بلدى الى, بجهة محافظة البحيرة م فاضل - بملك / على 

عبدالعليم على بركات

294 - رضا رجب عبد الوارث نصر الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 6628 ورقم قيد 41209    محل رئيسى  عن تحضير وبيع مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة البحيرة 

برج السراء - ابو الريش - بملك / احمد خالد على عبد العزيز بوليه والده

295 - ايرينى مجدى عزيز عوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6632 ورقم قيد 41210    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة البحيرة الطريق الدائرى الجديد 

عزبة رشدى يسى - بملك / عزيز عوض بشاى

296 - عبدالرحمن هنادي حسين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 6636 ورقم قيد 41211    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

(, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من ش الجمهورية - بملك / هنادي حسين سليمان حسين

297 - عبدالرحمن محمد محمد بسيونى مرسى النشيلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 6637 ورقم قيد 41212    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة البحيرة شارع 

المحكمه - بملك / محاسن احمد المصرى محمد

298 - عبدالحفيظ فؤاد مصطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6638 ورقم قيد 41213    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة قرية نجيب محفوظ - بملك / العربي فرحات السيد عطيه
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299 - محمد على بيلى محمد ابو العطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6640 ورقم قيد 41214    محل رئيسى  عن محل فرن فينو, بجهة محافظة البحيرة ش مجمع المحاكم - بملك / 

رضا خليل عبد الحميد محمد

300 - حسن عبد السلم اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6644 ورقم قيد 41216    محل رئيسى  عن تخزين وبيع الحذيه جمله, بجهة محافظة البحيرة ش مطبعه حسن 

جاد متفرع من ش المحكمه - بملك / السيد عبد السلم اسماعيل ابراهيم

301 - اسامه رفعت فهيم جيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6647 

ورقم قيد 41217    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة منطقه المغره الوادي الفارغ - بملك 

/ صبحي عبدالهادي عليوه هديه

302 - ندى صالح حسن محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6650 ورقم قيد 41218    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضيه, بجهة محافظة البحيرة خلف النادى 

الجتماعى ش خلف دار الطفل - بملك / فارس شغبان عبدالصمد جوده

303 - احمد السيد عباس شميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6655 

ورقم قيد 41219    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة ش شوقى الشيخ - بملك / 

مصطفى السيد شميس

304 - محمود عبدالعزيز علوانى محمد العقارى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 6658 ورقم قيد 41220    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من 

ش الجمهوريه - بملك / عايده نجيب ابوحلل السماك

305 - السيد فتوح محمود طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6691 ورقم قيد 28914    رئيسى آخر  عن تربية مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة غرب النوبارية 

قريه 21 - بملك / نبيل رشدي احمد حمزه

306 - احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6700 ورقم قيد 32822    رئيسى آخر  عن تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة اخر شارع صلح سالم - بملك / منال عبدالكريم حامد رزق

307 - سمير كامل جمعه الهنداوي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6697 ورقم قيد 35024    رئيسى آخر  عن اكسسوار المحمول, بجهة محافظة البحيرة خلف الموقف الجديد - 

بملك / اشرف محمد عبدالجواد مصطفي

308 - منال عبدالصادق عبدالونيس عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 6659 ورقم قيد 41221    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة فرجله - تروجى - بملك / 

عبدالونيس الطيب عبدالونيس عبد الصادق

309 - تغريد الرفاعى محمد احمد ابو اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6660 ورقم قيد 41222    محل رئيسى  عن مصنع لعداد وتجهيز وبيع الحلوى, بجهة محافظة البحيرة 

عزبه عرفان - بملك / عبدالرازق ابراهيم محمد الزويكى

310 - رمضان للطارات وجنوط سيارات  . رمضان نبيه محمد عيسي . تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6661 ورقم قيد 41223    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش وجنوط سيارات, 

بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية عبدالرقيب غرب النوبارية - بملك / اميره عبدالناصر ابوزيد الصابر

311 - حسين ابراهيم عبدالجواد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6662 ورقم قيد 41224    محل رئيسى  عن حبوب وعلفه, بجهة محافظة البحيرة ع المصري - محلة داود - 

بملك / ابراهيم عبدالجواد محمد عليوه
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312 - محمود طلعت سعد محمد زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6664 ورقم قيد 41225    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة البحيرة قرية الشعراوي - 

بملك / بثينه علي مصطفي خليل

313 - محمد عبدالغنى عبداللطيف عاصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6665 ورقم قيد 41226    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع دغار منشاة فاضل 

- بملك / عمرو على محمد على ابوزيد

314 - رزق علي عبدالمعطي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6666 ورقم قيد 41227    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة جربوعه - 

كوم الفرج - بملك / محمد علي عبدالمعطي السيد

315 - احمد محمد فرج محمد ابواليزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6667 ورقم قيد 41228    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة عزبة عز 

الدين فرج - كوم الفرج - بمك / محمد فرج محمد ابواليزيد

316 - احمد اشرف سالم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6668 ورقم قيد 41229    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية ابو العطا - 

غرب النوبارية - بملك / حسين السيد علي حسين عبدالعزيز

317 - حمدى قاسم محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6669 

ورقم قيد 41230    محل رئيسى  عن حظيرة ماشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة عزبه حسنى حافظ 

قرية الحريه شمال التحرير  - بملك / محسن محمد قاسم

318 - يوسف السيد يوسف ضبش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6674 ورقم قيد 41231    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي تربية وتسمين, بجهة محافظة البحيرة 4/16 ق 

عباس العقاد - بملك / عبدا عبداللطيف الطنطاوي

319 - ثروت جمال احمد الجندي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6675 ورقم قيد 41232    محل رئيسى  عن محطه فرز تجهيز حاصلت زراعيه مضرب ارز, بجهة محافظة 

البحيرة سنطيس - بملك / احمد جمال احمد الجندي

320 - محمد شحاته عبدالونيس شراره تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6677 ورقم قيد 41233    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة مجاوره طريق دسوق دمنهور امام 

مستشفى الصفوه - بملك / سمارة شحاته  عبدالونيس شراره

321 - معوض عثمان عبدالفتاح البنا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6682 ورقم قيد 41234    محل رئيسى  عن كشرى, بجهة محافظة البحيرة عقار 2 بجوار الموقف الجديد - 

بملك / ضياء عبدالعزيز حسن غريب

322 - معوض عثمان عبدالفتاح البنا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6682 ورقم قيد 41234    محل رئيسى  عن كشرى, بجهة محافظة البحيرة عقار 2 بجوار الموقف الجديد - 

بملك / ضياء عبدالعزيز حسن غريب

323 - محمد عبد المقصود حافظ على سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6685 ورقم قيد 41235    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة ش خالد بن الوليد بجوار حديقه الطفل - بملك / مصطفى زكريا سالم النجار

324 - فزاع عصام شليته زموط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6688 

ورقم قيد 41236    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ع 

عشرين - النمريه - بملك / يونس عوض يونس زموط
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325 - رحاب سعيد محمد ضبيش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6693 

ورقم قيد 41237    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائية, بجهة محافظة البحيرة شارع المعهد الدينى - منشأه 

غربال - بملك / ياسر سعد عبدالعزيز على

326 - اسلم جمعه عبدالمعطى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6698 ورقم قيد 41238    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / حمدى 

جمعه عبدالمعطى محمد

327 - مصطفى محمد مصطفى فرج صبره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6703 ورقم قيد 41239    محل رئيسى  عن كافيه ومطعم, بجهة محافظة البحيرة ش التدريب المهنى - 

الحناوى عوض عبدالرحيم الحناوى

328 - خالد هنيدي عبده عبدالسلم صالح تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6704 ورقم قيد 41240    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة شارع البنط - بملك / يسر محمد علي نور

329 - احمد محمد عبدالجواد عبدالحميد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 6706 ورقم قيد 41241    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع اسعد - زمران النخل - 

بملك / محمد عبدالجواد عبدالحميد سيد احمد

330 - احمد سليمان احمد ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6708 ورقم قيد 41242    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة البحيرة بجوار مركز الشرطه -بملك / 

سليمان احمد ابوالعنين اسماعيل

331 - عزت عبدالهادى على عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6709 ورقم قيد 41243    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات, بجهة محافظة البحيرة كوبانية -البرنوجى - 

بملك / عبدالهادى على عبدالعاطى

332 - رضا لطفى رجب بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 6748 

ورقم قيد 9119    رئيسى آخر  عن تجارة الحاصلت الزراعية, بجهة محافظة البحيرة ابياء الحمراء - بملك / 

راويه اسماعيل السيد الشبكي

333 - سعد فكري متري انطون متري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6714 ورقم قيد 41244    محل رئيسى  عن نجاره موبيليا, بجهة محافظة البحيرة بشاره حنا - بملك / فكري 

متري انطون متري

334 - عبدا على عبدالعزيز عبدالفتاح زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 6715 ورقم قيد 41245    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة زهور المراء 

عزبه سالم - بملك / محمد عبدا على البيومى

335 - خميس رمضان محمد عبدالمقصود عماره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 6717 ورقم قيد 41246    محل رئيسى  عن تجاره الدخان والسجاير, بجهة محافظة البحيرة ق سعد 

زغلول غرب النوباريه - بملك / محمود محمد محمد عبدالمقصود

336 - عبير صدقي شعبان عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6718 ورقم قيد 41247    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة ش المام محمد عبده - بملك / مسعد شجيع عبدالصبور عبدالفتاح

337 - احسان محمود العشري حداد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6723 ورقم قيد 41248    محل رئيسى  عن بيع انظمه امنيه وكاميرات مراقبه, بجهة محافظة البحيرة اول ش 

فراولو - بملك / السعيد بسيوني محمد علي
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338 - امير صبري طنطاوي محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6726 ورقم قيد 41249    محل رئيسى  عن مصوغات ومجوهرات ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - 

المول التجاري رقم 12 مركز المدينه خلف امن الدوله محل رقم 1 و 13 - بملك / محمد صبري طنطاوي محمد

339 - حلوه عبدالعزيز احمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6727 ورقم قيد 41250    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة خط المركب حوض 

الطفله - بملك / مبروكه محمد عطيه رفاعى

340 - حمدى محمد ابراهيم صالح شرشر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6731 ورقم قيد 41251    محل رئيسى  عن حظيره مواشى لنتاج اللبان, بجهة محافظة البحيرة شارع 

صلح سالم - بملك / فتحى عيد حرب

341 - شيماء شحات مصطفى ابراهيم حجازى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6732 ورقم قيد 41252    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة 20 اللحوم - بملك / 

محمد رزق الليثى

342 - امانى شكرى سليمان زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6733 ورقم قيد 41253    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فى حدود المسموح به قانونا(, بجهة محافظة 

البحيرة زهره - بملك / صبحى ابراهيم خميس السيد

343 - ابراهيم صالح عبدالصبور محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6737 ورقم قيد 41254    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة 62 خلف بنك السكندريه  - بملك / 

محمد مرسى محمد شحاته

344 - ايمان محمد شعبان محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6739 ورقم قيد 41255    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمي, بجهة محافظة البحيرة ش الجمهورية - بملك / 

السيد رجب محمد السيد

345 - ولء حسين حامد شمسيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 6740 

ورقم قيد 41256    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى, بجهة محافظة البحيرة منشأه الوكيل - بملك / جمعه 

بدوى بسيونى

346 - نبيل السيد اسماعيل الخولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6741 ورقم قيد 41257    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة البحيرة منيه عطيه - بملك / محمد السيد 

اسماعيل الخولى

347 - احمد خميس عزب محمد عزب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6742 ورقم قيد 41258    محل رئيسى  عن توريد كهرباء والمقاولت العامة, بجهة محافظة البحيرة قرية 

النبيرة - بملك / اسامه عبدالعزيز عبدالحميد عبدالصمد جوده

348 - رمضان صلح حسين عبد الحميد الحصرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 6743 ورقم قيد 41259    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات ) فى حدود المسموح به 

قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش القاهره السعرانيه بجوار السكه الحديد - بملك / صلح حسين عبد الحميد 

الحصرى

349 - يوسف عبدالنبى ابراهيم عبدا السايس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6744 ورقم قيد 41260    محل رئيسى  عن بقاله و تمون, بجهة محافظة البحيرة قرية الساته - شمال 

التحرير - بملك / عطال عبدالنبى ابراهيم عبدا
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350 - ربيع محمد زين على الصابر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6749 ورقم قيد 41261    محل رئيسى  عن توريد لحوم الدواجن واجزائها, بجهة محافظة البحيرة شرنوب - 

بملك / محمد زين على الصابر

351 - حمدى فتحى محمد شراكى عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6750 ورقم قيد 41262    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة البحيرة الفاخورة - 

بملك / فتحى محمد شراكى عمران

352 - بدريه رزق جمعه الشاعر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 6753 

ورقم قيد 41264    محل رئيسى  عن تفصيل الملبس والقمصان, بجهة محافظة البحيرة شارع البولينى - خلف 

كوبرى افلقه - ابراج اسكندريه - بملك / رجب السيد بليحه

353 - ساميه سليمان عبدالجواد على ابوحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6757 ورقم قيد 41267    محل رئيسى  عن تعبئة وتجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة زاوية غزال 

- بملك / ابوزيد اسماعيل ابراهيم محمد

354 - محمد ابوزيد محمود ابوزيد منيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6758 ورقم قيد 41268    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة نجع الغرابيل - المنشية 

الجديده - بملك / جاد المولى محمد عبدالقوى علم

355 - عطيه اشرف عطيه مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6761 ورقم قيد 41269    محل رئيسى  عن فرن عيش سياحي, بجهة محافظة البحيرة ارض السوق بجوار 

المحكمة الجديدة - بملك / اشرف عطيه مبروك

356 - علء احمد على جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6762 

ورقم قيد 41270    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة محل رقم 1 بجوار  المدخل ش 

الهلل القديم - بملك / يحيى سعبان القاضى

357 - اسامه احمد عبدالمنعم ابراهيم عقده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 6765 ورقم قيد 41271    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي ) انتاج حيواني (, بجهة محافظة البحيرة 

اباظه القبلية بجوار مدرسة الغزالي - بملك / احمد عبدالمنعم ابراهيم رمضان

358 - حسام محمد حامد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6766 

ورقم قيد 41272    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلب, بجهة محافظة البحيرة قريه خيرت هنداوى 

- شمال التحرير بملك / محمد حامد سلطان البنا

359 - غاليه محمد محمد قطب كشكى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6767 ورقم قيد 41273    محل رئيسى  عن بقاله وعطاره ومنظفات, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / 

عصام مبروك علي مبروك

360 - ماجد نشات على رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6768 

ورقم قيد 41274    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الجرادات - بملك / زكريا شحاته اسماعيل 

عيسى

361 - علي محمد عبدالغفار عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6771 ورقم قيد 41275    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة بحري ابو المطامير - بملك / ضياء محمد عبدالغفار عبدالحميد

362 - شحات يوسف على قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6772 

ورقم قيد 41276    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة ع محمود بهنسى - البستان - 

بملك / يوسف على قاسم
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363 - ابراهيم عبد الحميد عبد الباسط عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-29 

برقم ايداع 6774 ورقم قيد 41277    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة منشاه ميت 

غمر البستان - بملك / عبد الحميد عبد الباسط عبد الحميد الخولى

364 - محمد العقاد سرور محمود سرور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6775 ورقم قيد 41278    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة ش المنتزه - بملك / محمد 

سالم مختار بلل

365 - احمد رمضان سالم عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6780 ورقم قيد 41279    محل رئيسى  عن قطع غيار وعدد يدويه, بجهة محافظة البحيرة شارع السكندريه - 

بملك / ناديه فرج قاسم متولى

366 - صبرين نبيو5 فرج صابر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6784 

ورقم قيد 41281    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / معاذ عطيه محمد 

على

367 - صيدلية د سمر عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6786 

ورقم قيد 41282    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة برج دبي بجوار بنزينه العطف - بملك / 

اندراوس ابراهيم ايوب و ناديه توفيق جرجس و كلير ابراهيم ايوب

368 - صيدليه د . رانيا عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6787 ورقم قيد 41283    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه صابر رياض - 

بملك / شامخ صابر رياض الصابر

369 - سماح محمد عبدالمنعم محمد ضحا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6788 ورقم قيد 41284    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة بيبان - بملك / محمد احمد محمد 

الشلوفي

370 - كوكب ضيف الصافى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6789 ورقم قيد 41285    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة عزبه 15 النمريه - بملك / ناصر 

احمد الصابر

371 - سامح سعيد رمضان عبد الغنى بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-29 

برقم ايداع 6792 ورقم قيد 41286    محل رئيسى  عن معصره, بجهة محافظة البحيرة قريه نجيب محفوظ - 

بملك / دمين عبد ا محى الدين جاد

372 - ابراهيم فرج ابراهيم محمد السايس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 6798 ورقم قيد 41287    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي للتسمين واللبان, بجهة محافظة البحيرة منشأة 

حمور - بملك / طارق علي احمد عبدالدايم النمر

373 - احمد طلب حسين فرج حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6806 ورقم قيد 41289    محل رئيسى  عن توريد اجهزة اطفاء وتعبئه وصيانه  )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة البحيرة حى هندى -  بملك / نوره رجب عثمان عبدالعاطى

374 - زينب محمد محمد حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6807 ورقم قيد 41290    محل رئيسى  عن تدوير واعاده برميل الصاج, بجهة محافظة البحيرة ابو مسعود - 

بملك / محمد محمد حسن يوسف

375 - عيد عبدالمجيد عبدالغني ابو دريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6808 ورقم قيد 41291    محل رئيسى  عن تجارة حاصلت زراعية وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, 

بجهة محافظة البحيرة حفص - بملك / عبدالفتاح عبدالمجيد عبدالغني ابو دريع
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376 - عبدالرحمن محمد السيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 6809 ورقم قيد 41292    محل رئيسى  عن مركز رئيسى للتسويق اللكترونى, بجهة محافظة البحيرة ش 

النسيج - بملك / بهى فتح ا البهى عمران

377 - الغول محمد عوض الغول تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6810 

ورقم قيد 41293    محل رئيسى  عن مبيدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة اسمانيا - بملك / فاطمه نصار 

عوض الغول

378 - مدحت صالح طه سعد طه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6811 

ورقم قيد 41294    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع يونس حميده - بملك / كريم صالح طه سعد 

طه

379 - اشرف احمد الرفاعى عبدالعال منهى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 6840 ورقم قيد 31273    رئيسى آخر  عن مزرعة بيع دواجن, بجهة محافظة البحيرة مزرعة رقم 

3-بنى سلمه- وادى النطرون-  ملك/ عبدالقادر سمير عبدالقادر

380 - اشرف احمد الرفاعى عبدالعال منهى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 6857 ورقم قيد 31273    رئيسى آخر  عن مزرعة بيع دواجن, بجهة محافظة البحيرة مزرعة رقم 

4-بنى سلمه - ملك/ عبدالقادر سمير عبدالقادر

381 - سامى ابراهيم عبد ا مرجان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6820 ورقم قيد 41295    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة لقانه بملك - ابراهيم عبد ا 

ابراهيم مرجان

382 - منال عبدالرحمن ابراهيم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6821 ورقم قيد 41296    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة لقانه - بملك / ابراهيم عبدا 

ابراهيم مرجان

383 - فاطمه رفعت فهيم بباوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6823 

ورقم قيد 41297    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع السبعاوى - بملك / توفيق مسيحه 

داود

384 - حمدى عبد المنعم على حسن قرفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 6824 ورقم قيد 41298    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة كازولى الغربيه  - 

كوم الفرج - بملك / رفعت جميل عبد الحميد الدسوقى

385 - علي عبدالرحمن علي الغايش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6825 ورقم قيد 41299    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة العرقوب البحري طريق 

حوش عيسي دمنهور السريع - بملك / نفيسه محمد عبدالسلم الماحي

386 - الصافى سعيد الصافى طلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6826 ورقم قيد 41300    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة عزبه 600 - مغازى تبع 

عزب بسنتواى - بملك / سالمين محمد محمد سالم

387 - محمود عبدالمولي محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6827 ورقم قيد 41301    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة البحيرة زاوية ملسم - بملك / وجيه 

عبدالخالق عبدا عوض

388 - احمد محمد محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6831 

ورقم قيد 41302    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ابو عزيزة - كوم الفرج - بملك / 

زينب السيد الرفاعي
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389 - هاله وحيد فتوح الضيغوشى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6832 ورقم قيد 41303    محل رئيسى  عن ادوات سباكه, بجهة محافظة البحيرة ش الشيخ شلتوت - بملك  / 

احمد كامل احمد عثمان

390 - مبروك عنتر عبد الغنى الجارحى سابق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 6833 ورقم قيد 41304    محل رئيسى  عن مكتب توريدات حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

منشاه عامر -  بملك / محمد على محمد احمد

391 - فتحى عبدالرحمن دسوقى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6838 ورقم قيد 41305    محل رئيسى  عن صوب زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ع المنشيه النجيلى - بملك / 

شريف عبدالرحمن دسوقى

392 - حسن ياسين علي عباده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6839 

ورقم قيد 41306    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة البحيرة قرية اليمان شمال التحرير - بملك / بدريه 

حامد ابو العطا العشماوي

393 - محمود صلح الدين عبدالسلم محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

30-05-2022 برقم ايداع 6849 ورقم قيد 41308    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة 

ش عمر البهى - امام المعهد الدينى - بملك / محمود صلح الدين عبدالسلم محمد عبدالعال

394 - اسلم صبحى احمد حزيمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6854 

ورقم قيد 41309    محل رئيسى  عن مكتب فلتر مياه, بجهة محافظة البحيرة 19 شارع طاهر من شارع جلل 

- بملك / عماد عبدالباسط على الجندى

395 - محمد حسن دسوقي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6859 ورقم قيد 41310    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدويه, بجهة محافظة البحيرة شرنوب - بملك / حسن 

دسوقي عبدالحميد سعيد

396 - محمد سعد يوسف ابراهيم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6860 ورقم قيد 41311    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فى حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة ش عبدالسلم عارف شبرا - بملك / سعد يوسف ابراهيم جمعه

397 - عبدالعزيز طلعت عبدالعزيز احمد شعيره تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 6862 ورقم قيد 41312    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى للتسمين واللبان, بجهة محافظة البحيرة 

بيبان - بملك / عبدالمقصود محمد حسنين

398 - محمود عبدالحفيظ محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6870 ورقم قيد 29539    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة النجيلي  - 

بملك / عبدالواحد عبدالواحد عبدالحليم عبدالواحد

399 - احمد سالم محمد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6890 ورقم قيد 38649    رئيسى آخر  عن ورشة تصنيع اسلك, بجهة محافظة البحيرة عزبة شعير - بملك / 

جابر سالم محمد ابو العينين

400 - رأفت سعيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6864 

ورقم قيد 41313    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلب وعلف, بجهة محافظة البحيرة قرية العزه - بملك / 

سعيد محمد حسن عبدالسلم

401 - سلوى عبدالحميد عبدالجيد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6866 ورقم قيد 41314    محل رئيسى  عن مشغل ملبس, بجهة محافظة البحيرة الساحه - بملك / عمرو 

صلح سعد فوده
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402 - سمير ظريف يوسف ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6867 ورقم قيد 41315    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تشطيبات عامله, بجهة محافظة البحيرة ش 

الزمرانى - الحدائق - بملك / سامى ميخائيل اسحاق ميخائيل

403 - انتصار عبدالنبى احمد ابوسلمه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6868 ورقم قيد 41316    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى البان, بجهة محافظة البحيرة دار العروبه سيدى 

غازى - بملك / سعد ابراهيم عمر سلمه

404 - محمود عبدالباسط درويش الحصرى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6871 ورقم قيد 41317    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه بيع اسمده ومخصبات وبذور وتقاوى والت 

ومعدات زراعيه وعموم الستيراد والتصدير, بجهة محافظة البحيرة اول طريق معنيا - غرب ايتاى - بملك / محمد 

فتحال عبدالهادى

405 - رجب ابراهيم محمود عبدالقوي سمك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6872 ورقم قيد 41318    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والبقول بالجمله, بجهة محافظة البحيرة زاوية 

حمور - بملك / ابراهيم محمود عبدالقوي سمك

406 - خضره محمد متولي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6874 

ورقم قيد 41319    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن ) تربيه دواجن (, بجهة محافظة البحيرة حوشه 6 قريه 

الصحابه - بملك / عوض علي خليفه

407 - هانى داود رزق داود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6876 

ورقم قيد 41320    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه مستعمله, بجهة محافظة البحيرة عزبه عقاب - 

بملك / مريم ميخائيل جرجس سليمان

408 - محمد احمد محمود حسين حمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6877 ورقم قيد 41321    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحوم, بجهة محافظة البحيرة التوفيقيه - بملك / احمد 

محمود حسين حمد

409 - كريم ابراهيم محمد محمد يوسف الترساوى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 6878 ورقم قيد 41322    محل رئيسى  عن بذور وتقاوى, بجهة محافظة البحيرة التوفقيه شارع 

البورصه - بملك  / ابراهيم محمد محمد يوسف

410 - مصطفي عبدالجيد محمود علي موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6882 ورقم قيد 41323    محل رئيسى  عن مكتب للتوريدات العموميه ) فيما عدا توريدات العماله 

والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة صيره - بملك / عبدالحافظ مختار 

عبدالحافظ مختار

411 - محمود سعد عبدالوهاب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6884 ورقم قيد 41324    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة البستان - بملك / فرج 

شعبان السيد فهيم

412 - حسام فتحى سليمان الفيومى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6891 ورقم قيد 41325    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة الوفائيه - بملك / هوانم على حامد العمورى

413 - احمد محمد محمود قرعلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6892 ورقم قيد 41326    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالل من ش 

الروضه شبرا - بملك / معاذ توفيق على ابو قرن
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414 - محمود السيد محمد احمد الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6894 ورقم قيد 41327    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسورا حريمى, بجهة محافظة البحيرة شارع العهد 

الجديد - بملك / وليد عبدالهادى يونس عثمان

415 - محمد ربيع على عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6897 

ورقم قيد 41328    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة راس الترعه - بملك / سماح 

خليل على خليل

416 - محمود علي عبدالونيس احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6898 ورقم قيد 41329    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي اناث حلبه لدرار اللبان, بجهة محافظة البحيرة 

الكفاح - بملك / محمد صبح عبدالفتاح علي عبدالرازق

417 - محمد عبدالفتاح محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6899 ورقم قيد 41330    محل رئيسى  عن حظيرة ماشى لللبان, بجهة محافظة البحيرة السخنه - بملك / احمد 

ابراهيم عبدالعزيز المردانى

418 - نفيسه مصطفى عبد الرؤوف البحراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6903 ورقم قيد 41331    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الشارع العمومى - قريه شرنوب 

- بملك / احمد ابراهيم سالم الجربه

419 - احمد رمضان احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6904 

ورقم قيد 41332    محل رئيسى  عن قطع غيار موتسيكل وتوك وتوك, بجهة محافظة البحيرة زواية مسلم - 

بملك / جمال ابراهيم الجوهرى الديشى

420 - جمعه ابو اليزيد قطب مهينه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6908 ورقم قيد 41333    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة 

1 شارع العمومى - الطود - بملك / كريمه احمد عبد الموجود عاشور

421 - بسيونى السعيد بسيونى غازى مريم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6910 ورقم قيد 41334    محل رئيسى  عن تجهيز حاصلت زراعيه والتصدير وتوريد السماك, بجهة 

محافظة البحيرة ش سعد زغلول - بملك / مصطفى السعيد بسيونى عارف مريم

422 - خالد حجازي صالح ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6913 ورقم قيد 41335    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ع الحديثه - 

بسنتواي - بملك / عادل حجازي صالح ابو العنين

423 - محمد ابراهيم مصطفى محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6915 ورقم قيد 41336    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة البحيرة شارع عدلى 

الميزانيه - بملك / محمود مرسى السيد على

424 - ياسر عبدالحميد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6916 ورقم قيد 41337    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة قرية الحمراء - بملك / 

عبدالحميد محمد محمد حسن

425 - )مطعم ابو عنتر ) محمد متولى احمد محمد عنتر( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

31-05-2022 برقم ايداع 6917 ورقم قيد 41338    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة بسنتواى 

- بملك / محمود احمد احمد غلوش واسامه سيد احمد غلوش

426 - عبدالعزيز حميده مسلم حميده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6918 ورقم قيد 41339    محل رئيسى  عن تجاره اثاث, بجهة محافظة البحيرة ع برهام - الزيني - بملك / 

محمد حميده مسلم حميده
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427 - ساره فوزى الجارحى شعيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6919 ورقم قيد 41340    محل رئيسى  عن تدقيق لغوى وترجمه وتحليل احصائى نشر علمى تنسيق فنى, بجهة 

محافظة البحيرة كفر زياده - بملك / رضا فوزى الجارحى شعيب

428 - عز الدين محمد محمد محمود شكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6920 ورقم قيد 41341    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مخصبات واسمده زراعيه, بجهة محافظة 

البحيرة الحدين - بملك / خديجه عز الدين محمد محمود شكر

فروع الفراد

1 - حسام محمد على زهران  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   6025 ورقم قيد   32611  محل فرعى  عن 

مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة ع الصبي الصغري - الوفائيه - الدلنجات - بملك / عادل ممدوح السيد حزين

2 - عادل عوض محمد الصافى  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   6147 ورقم قيد   26836  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة البحيرة عزبة الوكلء - علوبه - بملك / مبروك عوض الصافي

3 - معاذ ابراهيم حامد عبدالغني  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   6169 ورقم قيد   39804  محل فرعى  

عن حظيره مواشى  بجهة محافظة البحيرة حوض فارس - بملك / عبدالمنعم عبدا حسن شلتوت

4 - احمد فتحى ابراهيم اسماعيل الهميسى  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   6141 ورقم قيد   41005  محل 

فرعى  عن ايس كريم ومشتقاته  بجهة محافظة البحيرة شارع رمسيس ميدان الجامعه بملك احمد عبدالعزيز محمد 

ايوب

5 - هنا ابراهيم سعد محمد  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   6229 ورقم قيد   32136  محل فرعى  عن 

مركز بيع وتداول ادويه ولقاحات بيولوجيه وبيطريه  بجهة محافظة البحيرة شارع سنتر المدينه النوبارية - بملك / 

ابراهيم يوسف بدران

6 - رشا الصافي علي عبدالرحيم  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   6537 ورقم قيد   38875  محل فرعى  

عن مزرعه دواجن  بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه - بملك / عبدالهادي حمزه محمد

7 - عبير صدقي شعبان عبدالعزيز  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   6721 ورقم قيد   41247  محل فرعى  

عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة البحيرة شارع البطاط - بملك / مسعد شجيع 

عبدالصبور عبدالفتاح
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قيود الشركات

1 - هانى عبداللطيف عبدالجواد احمد مصباح وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    6083 ورقم قيد  40979    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وصيانة اجهزة 

التكييف  بجهة محافظة البحيرة قرية سنهور امام محطه السكه الحديد - بملك / انور محمد عطيه عريف

2 - رافع فرج سعد شاعث وشريكيه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

6157 ورقم قيد  41012    مركز عام  عن القيام بأعمال المقاولت العمومية والقيام بأعمال البناء البناء 

ورصف الطرق والستثمار العقاري من هدم وبناء وبيع  بجهة محافظة البحيرة الكيلو 59 طريق اسكندرية 

القاهرة الصحراوي - بملك / سلطان فرج سعد

3 - رمضان سعيد حسين الريوي وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    6179 ورقم قيد  41026    مركز عام  عن توريد وتركيب انظمه الطاقة الشمسيه  بجهة محافظة 

البحيرة شارع بورسعيد - بملك / اسلم شعبان محمد قاسم

4 - النجار للتصدير والتجارة ) حسين بسيوني احمد النجار وشريكه ( شركة  رأس مالها 17,500.000 قيدت 

فى   15-05-2022 برقم ايداع    6263 ورقم قيد  41044    مركز عام  عن مكتب تصدير حاصلت 

زراعية  بجهة محافظة البحيرة شبراريس - بملك / احمد بسيوني احمد النجار

5 - عبدالسيد نعيم نجيب عبدالسيد وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    6278 ورقم قيد  41049    مركز عام  عن تربية مواشي حلب  بجهة محافظة البحيرة قريه الحمراء 

- خلف مجزر الوطنيه - بملك / ابنوب نجيب بسفورس

6 - محمد عبدالعزيز فرج عيد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    6423 ورقم قيد  41110    مركز عام  عن تجارة عبوات بلستيك  بجهة محافظة البحيرة خلف 

محكمه الدلنجات - بملك / عبدالسميع عوض عبدالسميع بلل

7 - محمود صلح عبدالمنعم اسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    6448 ورقم قيد  41124    مركز عام  عن صيانة الحدائق وتجميلها وزراعتها وتجارة وتوريد 

جميع الشتالت والبذور والتقاوي والسمده والمخصبات الزراعيه وتجهيز الحدائق للزراعه والشراف عليها 

ومتابعتها وعمل شبكات الري واعمال اللند سكيب بجميع انواعها .  بجهة محافظة البحيرة بحري الفرنساويه - 

بملك / ابراهيم شعبان ابراهيم صموله

8 - احمد مؤنس احمد عبدالعزيز المام وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    6752 ورقم قيد  41263    مركز عام  عن مقاولت عامه  بجهة محافظة 

البحيرة سرنباي - بملك / محمود مؤنس احمد عبدالعزيز المام

9 - علي ناجي السيد محمد عامر وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    6756 ورقم قيد  41266    مركز عام  عن الترجمه والتعريب  بجهة محافظة البحيرة النوبارية - شقه 

5 الحي الثاني - النوبارية الجديدة - بملك / احمد نبيل احمد دومه

10 - شركة صالح وخالد لتجارة السيارات . صالح محمود وشريكه خالد شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    6848 ورقم قيد  41307    مركز عام  عن معرض لتجارة 

السيارات  بجهة محافظة البحيرة فرنوي - بملك / محمود عبدالحميد عبدالقوي صالح
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فروع الشركات

1 - جمال السيد عبد العاطى النشار وشريكته لعموم االستيراد والتصدير   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

6077 ورقم قيد   40975   فرعى  عن تم اضافة نشاط / التوكيلت التجارية وتوريد وتعبئة المواد غذائية 

ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير  بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع كائن بالعنوان / برج الرياض 

شارع على بن ابى طالب متفرع من شجرة الدر
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 محو - شطب

1 - نجوى ابراهيم مبروك شامية  تاجر فرد سبق قيده برقم   6916 قيد فى 26-12-2013 برقم ايداع  1673 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا لنعدام النشاط التجاري

2 - ) الفريد للستيراد والتصدير ( محمود فريد محمود شحاته الرفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8426 قيد فى 

13-01-2015 برقم ايداع  77 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام 

النشاط التجاري

3 - احمد سمير كمال ابوشادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20105 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع  7062 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

4 - محمد شعبان مختار علم جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   30886 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  

2785 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

5 - هشام قطب عبدالمحسن الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34207 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

8534 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لنعدام النشاط التجاري

6 - نجلء حمد مرسي مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   39643 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  3891 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

7 - محمود عبداللطيف أحمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8886 قيد فى 01-04-2015 برقم ايداع  834 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - النمراوي لتجارة الحبوب والعلف ) ورده حمدي احمد النمراوي (  تاجر فرد سبق قيده برقم   12935 قيد 

فى 08-12-2016 برقم ايداع  4148 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره 

وانعدام النشاط

9 - وفاء احمد محمد ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31900 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  

4658 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

10 - بشير عبدالهادى شعبان ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   35927 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

11311 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

11 - محمد عباس ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39212 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  3083 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

12 - محمود صبرى محمود احمد الميت  تاجر فرد سبق قيده برقم   36318 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

11911 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

13 - ايمن عبد العزيز عبد العال خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   768 قيد فى 09-03-2011 برقم ايداع  

300 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا

14 - ايمن عبد العزيز عبد العال خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   768 قيد فى 09-07-2008 برقم ايداع  

825 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى للرئيسى 

والرئيسى الخر

15 - عبد الل للدوات المنزلية )محمد مجدى محمد قاسم عبد الل(  تاجر فرد سبق قيده برقم   18876 قيد فى 

06-09-2018 برقم ايداع  4733 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

16 - عزه غنيم ابراهيم رمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21083 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  1636 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

17 - ريم سعيد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   24105 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع  7021 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

18 - ناصر رمضان محمد ابراهيم الحول  تاجر فرد سبق قيده برقم   37656 قيد فى 05-01-2022 برقم 

ايداع  305 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

19 - كريم خميس عبدالمقصود هيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   39374 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  

3378 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى
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20 - السيد رجب عبدالواحد مكتوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6713 قيد فى 11-10-2015 برقم ايداع  

2661 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط محل الرئيسي الخر واقتصار 

النشاط علي المحل الرئيسي فقط

21 - مها مجدى على جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21780 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع  2848 

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

22 - اسماعيل محمد اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   32459 قيد فى 07-07-2021 برقم 

ايداع  5666 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجاره نهائيا

23 - عبير عبدالعزيز حامد محمد عبدالقوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33049 قيد فى 15-08-2021 برقم 

ايداع  6688 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

24 - محمد احمد بسيونى النجار )النجار لتوريد الحاصلت الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33201 قيد فى 

22-08-2021 برقم ايداع  6938 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا 

لنعدام النشاط التجاري

25 - احمد عبد الهادى عبد المجيد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1224 قيد فى 02-11-2008 برقم 

ايداع  1336 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

26 - حسن عبد الغفار محمد العتربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5177 قيد فى 11-03-2012 برقم ايداع  

268 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

27 - مصطفى عبد المنعم عطاا ابو خلعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   5858 قيد فى 13-12-2012 برقم ايداع  

1299 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط لوفاة الممول

28 - احمد جمعه السيد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11236 قيد فى 06-04-2016 برقم ايداع  1258 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

29 - عبد الرحمن عبد ربه عبد الجواد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11248 قيد فى 2016-04-07 

برقم ايداع  1277 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

30 - عصام محمد محمد عطية سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12408 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع  

3216 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل لنعدام النشاط وترك التجارة نهائيا

31 - محمود صابر حسن فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   15947 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  8246 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط واقتصار على الرئيسى

32 - عماد صبرى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20966 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع  1399 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

33 - رامى محمود ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22373 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع  3971 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى وترك التجاره نهائيا

34 - جمال خميس رمضان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   29818 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  869 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

35 - حمدي موسي يوسف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   34151 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

8438 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى نهائيا

36 - اسلم سمير سعد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   35189 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  10145 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

37 - اكرم السيد محمود عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2771 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  5995 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط واقتصار على الرئيسى

38 - شكرى عبدالسيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15329 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع  

4077 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا

39 - ظريف راشد رياض مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   21846 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  2972 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

40 - عبدالمنعم عدلى عبدالمنعم على الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم   28843 قيد فى 03-12-2020 برقم 

ايداع  7770 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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41 - احمد عرفات عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29293 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  2559 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط للرئيسي الخر وهو تجارة اعلف واقتصار 

النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط مزرعة دواجن

42 - فايزه احمد محمد الديهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35421 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  10526 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

43 - مروه مراد طه محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   37361 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

13529 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

44 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4003 قيد فى 2019-05-05 

برقم ايداع  2769 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط للرئيسي بنشاط بيع ادوات 

صحية وسيراميك وتجارة حديد واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط وهو مكتب شئون البيئة ) النظافة (

45 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4003 قيد فى 2014-08-27 

برقم ايداع  1400 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط للرئيسي بنشاط مكتب 

بالعمولة لتسويق المنتجات البترولية بين الشركات واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط وهو مكتب شئون البيئة ) 

النظافة (

46 - اشرف عبد النبى سعيد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8250 قيد فى 08-12-2014 برقم ايداع  

2175 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

47 - أيمن نبوى محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8496 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع  198 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاه نهائيا

48 - احمد محمد محمد فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18989 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  4954 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

49 - السعيد احمد احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   24899 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع  484 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

50 - حسن احمد احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   26753 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  3977 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا

51 - رشا خالد عبدالمولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27974 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  6231 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

52 - عبير على مرشدى العنوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31064 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  

3122 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

53 - ابراهيم حسن فرج جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   36033 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  

11447 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل لنعدام النشاط التجارى

54 - فهيمة عبد الحميد عبد الحميد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   822 قيد فى 20-07-2008 برقم ايداع  

881 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

55 - محمد رشاد مصطفى ابو غطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   5477 قيد فى 11-07-2012 برقم ايداع  743 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل وانعدام النشاط التجاري

56 - شاديه ابراهيم عبد السلم حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   31315 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع  

3576 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

57 - هويدا على عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34515 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  9070 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

58 - مها محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   36353 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  11973 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل لنعدام النشاط التجارى وترك التجاره نهائيا

59 - محمد شعبان عبدالحميد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   36400 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

12044 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

60 - احمد رجب حسنى عبدالمنعم بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   41052 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع  

6290 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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61 - حمديه شعبان حامد الحصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13842 قيد فى 22-03-2017 برقم ايداع  

1239 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

62 - افكار محمد راغب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21839 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  2962 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

63 - محمد اشرف عرفه كامل الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم   31511 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

11916 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط حظيرة تربية 

مواشي وادار البان واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط وهو تجاره اعلف

64 - عفاف ابراهيم محمد قطب نعمه ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33964 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

8143 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

65 - زينب سلطان سليم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   39289 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  3208 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل لنعدام النشاط التجارى

66 - سمير السيد فتوح محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   40464 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  

5854 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

67 - عبد الرحمن ميلد عبد الرحيم أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3576 قيد فى 28-09-2010 برقم ايداع  

1240 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

68 - يحيى الحفناوى عبد الحميد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   5297 قيد فى 26-04-2012 برقم ايداع  

462 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل لنعدام النشاط التجارى

69 - حميدة محمد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14780 قيد فى 30-07-2017 برقم ايداع  2927 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل لنعدام النشاط التجارى

70 - محمد منصور عبدالقوي ميهوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   24824 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  

364 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

71 - وليد مسعد شاهين عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم   29531 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  

3639 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط حظيرة مواشي 

حلب وتسمين واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بتاريخ 2022/05/22

72 - محمد عبدالمنعم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29759 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع  760 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائيا

73 - سلومه عوض حسين عوض اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36825 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

12687 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لنعدام النشاط التجاري

74 - منال عبد ا يوسف سيداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3945 قيد فى 05-01-2011 برقم ايداع  37 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

75 - صيدلية د نيفين صلح رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20130 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  

8488 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل توقف عن الفرع واقتصار النشاط على الرئيسى

76 - احمد ماهر احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24758 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  245 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

77 - محمد طه جاد سعد فخر الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   38079 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

1100 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجاري

78 - خديجه رجب انور محمود حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   38274 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

1443 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

79 - ابراهيم مسعد موسي السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40183 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

5303 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

80 - صيدلية الدكتور  احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   109 قيد فى 25-02-2008 برقم ايداع  112 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

81 - هشام صلح الدين سعد امين سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6217 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع  

469 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى
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82 - محمود سعيد محمد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13749 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع  

1058 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائي

83 - امل فؤاد عوض رحيم ابورميله  تاجر فرد سبق قيده برقم   18201 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع  

3536 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

84 - عبدالمقصود اسماعيل حماده الطنيخى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27691 قيد فى 23-09-2020 برقم 

ايداع  5719 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

85 - محمود احمد محمد ابوشنب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29837 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع  902 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

86 - رمضان وحيد فوزي عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35129 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

10045 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

87 - مجدى ربيع رمضان محمود الباجورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35875 قيد فى 22-11-2021 برقم 

ايداع  11236 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائى

88 - مها مصيلحى محمد محمد وهدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   36054 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

11483 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا

89 - هبه عبدالمقصود عبدالحليم عبدالعليم الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   37108 قيد فى 2021-12-22 

برقم ايداع  13140 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط 

التجارى

90 - سعد عبدا محمد غرابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   38164 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  1238 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائى

91 - خميس رمضان محمد عبد المقصود عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   12169 قيد فى 2016-08-24 

برقم ايداع  2807 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

92 - حافظ محمد حافظ ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18229 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع  

3603 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائي

93 - احمد صبحى عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35879 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

11242 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

94 - خليل ابو شناف خليل بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم   36305 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

11883 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائي

95 - رمضان فضل ا نعيم مراجع جلغاف  تاجر فرد سبق قيده برقم   36992 قيد فى 20-12-2021 برقم 

ايداع  12950 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

96 - عادل عبدا محمد غرابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   41036 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع  6210 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لنعدام النشاط التجاري

97 - ايهاب انور موسى سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1036 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع  1119 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لنعدام النشاط التجارى

98 - عبد ا على عبد العزيز عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   7474 قيد فى 28-05-2014 برقم ايداع  

890 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهاءئيا

99 - ابراهيم العليمى عامر الدبور  تاجر فرد سبق قيده برقم   16344 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع  266 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائيا

100 - عبدالرسول محمد رزق الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21347 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع  

2093 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل حيث انه تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

101 - الجمل للمقاولت ) اسماعيل صابر محمد اسماعيل الجمل (  تاجر فرد سبق قيده برقم   25609 قيد فى 

09-03-2020 برقم ايداع  1762 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام 

النشاط التجارى

102 - فايز عبدالنبى محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   33899 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  

8041 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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103 - عادل حسن الحسينى الزنقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   242 قيد فى 01-04-2008 برقم ايداع  252 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى ووفاه الممول

104 - عبير محمد على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   13334 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع  307 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى وترك التجاره نهائيا

105 - احمد عبدالمنعم عبدالفتاح تونى فراج )عبدالمنعم لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   31465 

قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع  3848 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره 

نهائيا

106 - محمود الحسينى محمود حموده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31659 قيد فى 24-05-2021 برقم 

ايداع  4208 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

107 - السيد خميس عبدالعزيز محمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33216 قيد فى 23-08-2021 برقم 

ايداع  6960 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

108 - احمد جابر عبدالحليم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35920 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

11304 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

109 - هانى العربى عبد المعطى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   10466 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع  

3406 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

110 - سارة على عبد العزيز على درغام  تاجر فرد سبق قيده برقم   18056 قيد فى 04-06-2018 برقم ايداع  

3291 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

111 - حسنيه محمد ابراهيم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   23865 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  

6566 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

112 - حسام محمد على زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   32611 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع  6025 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

113 - حسن جابر محمود عثمان الشلطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33770 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع  

7846 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل لنعدام النشاط التجارى

114 - ابوزيد مطاوع عبدالوهاب محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   39201 قيد فى 06-03-2022 برقم 

ايداع  3068 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائي

115 - احمد رشدى سعيد عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم   8164 قيد فى 23-11-2014 برقم ايداع  

2039 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

116 - محمود حمدى رزق ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21861 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع  

3003 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

117 - رانيا شفيق محمد محمد عبدالبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22398 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع  

4012 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

118 - محمد صبرى حميده ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   25925 قيد فى 05-05-2020 برقم ايداع  

2451 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

119 - محمد حمدى ابراهيم عبد الونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم   29523 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع  

348 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

120 - سعيد حامد سليمان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   32426 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  

5600 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

121 - ايمان عوض حسن ابوشوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33903 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  

8046 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط وذلك على المحل 

الرئيسى والفرع

122 - ايمان عوض حسن ابوشوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33903 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

10029 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط وذلك على المحل 

الرئيسى والفرع
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123 - ايمان عوض حسن ابوشوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33903 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

10030 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط وذلك على المحل 

الرئيسى والفرع

124 - احمد سمير رجب عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   34081 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  

8328 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى

125 - علء محمد عبدالرؤف قاسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   34417 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  

6007 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن النشاط الرئيسي الخر واقتصار النشاط 

علي الرئيسي فقط

126 - ابراهيم نوح عيسى موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35795 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

11106 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

127 - على محمد عربى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37168 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  13223 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

128 - السعداوي كار ) وليد زغلول حمزه السعداوي فضيله (  تاجر فرد سبق قيده برقم   37800 قيد فى 

12-01-2022 برقم ايداع  552 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام 

النشاط التجارى

129 - خميس احمد مساعد الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   39757 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  

4092 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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رأس المال

1 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   2771 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع   258 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - على محمود على منيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   29381 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع   96 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - سوزان عباده احمد البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم   31126 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع   3230 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ابراهيم جمال رضوان جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   15327 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع   4074 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - احمد ابراهيم عبدالرحمن الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم   16867 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع   

1156 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - ابراهيم على ابراهيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26287 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع   3155 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - عمرو رجب عبدالغفار النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   26675 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع   

3839 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,100,000.000

8 - شيماء محمد محمود علي عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   26435 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع   

3423 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - أحمد سعد رجب عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   11075 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع   988 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

10 - رضا سعيد علوانى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13772 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع   1100 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - رامى محمد إبراهيم إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   15724 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع   

4854 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

12 - السيد رجب عبدالواحد مكتوب تاجر فرد سبق قيده برقم   6713 قيد فى 30-10-2013 برقم ايداع   

1331 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

13 - لطفى مصرى عبدالقادر ابوهانى تاجر فرد سبق قيده برقم   23026 قيد فى 04-09-2019 برقم ايداع   

5078 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

14 - سماح جمال عبدالعليم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   24500 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع   

7706 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - سلمه شوقى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   26736 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع   3948 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - احمد محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36348 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع   11964 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

17 - مجدى السيد محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   8346 قيد فى 24-12-2014 برقم ايداع   2331 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

18 - اميره حلمى حسن صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   32346 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع   5455 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,500.000

19 - محمد عبدالمحسن عبدالفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم   9982 قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع   

2538 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

20 - محمود صابر احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   961 قيد فى 20-08-2008 برقم ايداع   1040 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

21 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم   4003 قيد فى 2011-01-18 

برقم ايداع   115 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم   4003 قيد فى 2019-05-05 

برقم ايداع   2769 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

23 - رضا عبد القادر عباس ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم   13797 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع   

1148 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - المختار للمقاولت العموميه و توريدات العماله ) محمد مختار خميس عبدالعزيز ( تاجر فرد سبق قيده برقم   

21976 قيد فى 26-05-2019 برقم ايداع   3203 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  500,000.000

25 - جمال عبدا دياب دياب تاجر فرد سبق قيده برقم   34286 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع   8689 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

26 - رحاب عبدالناصر احمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   38453 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع   

1772 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - شعبان عبدالنبى عبدالونيس عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم   40280 قيد فى 17-04-2022 برقم 

ايداع   5487 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - ميريان بدرى ميخائيل سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   40970 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع   

6066 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

29 - احمد فتحى محمود محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   16135 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع   

1021 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - احمد ابراهيم محمد محمد ابوخزيمه تاجر فرد سبق قيده برقم   17823 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع   

2886 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

31 - خميس عبدالفتاح محمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم   31405 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع   

3744 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - سعيد خلف عبد ربه النويهى تاجر فرد سبق قيده برقم   14456 قيد فى 08-06-2017 برقم ايداع   

2340 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم   29531 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع   

3639 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

34 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم   29531 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع   364 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - حسام محمد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   32611 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع   5944 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

36 - عبدالرازق سعد محمد النويشي تاجر فرد سبق قيده برقم   35915 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع   

11299 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

37 - ايه محمود محمد شيحه تاجر فرد سبق قيده برقم   38115 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   1159 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

38 - محمد صبحى محمد عبدالوهاب نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   12967 قيد فى 14-12-2016 برقم 

ايداع   4200 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - احمد السيد احمد علي حلق تاجر فرد سبق قيده برقم   19211 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع   5373 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - ناجى عزت محمد عوض الحمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   31952 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع   

4762 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - هشام رجب عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   39645 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   3893 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

42 - بلل عطيه عبدالعزيز عبود تاجر فرد سبق قيده برقم   29591 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع   449 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - مصطفى محمد عبدالحميد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   31440 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع   

3805 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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44 - عادل تاج الدين السيد احمد النطاط تاجر فرد سبق قيده برقم   34567 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع   

9159 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - عاطف عبيد جيد عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم   38557 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع   1932 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

46 - إبراهيم عيد عوض محمد نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   11462 قيد فى 10-05-2016 برقم 

ايداع   1634 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

47 - هادى رؤف مصطفى الصماد تاجر فرد سبق قيده برقم   17470 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع   

2223 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - فؤاد محمود حسن الزواوي تاجر فرد سبق قيده برقم   36136 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع   

11610 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - العدلى للتجاره عدلى سيد العدلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   37814 قيد فى 12-01-2022 برقم 

ايداع   578 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - اسماء ادريس عبدالسلم عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   39756 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   

4091 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

51 - محمود محمد محمود عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   5632 قيد فى 16-09-2012 برقم ايداع   

964 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - عبد العزيز عبد العزيز محمد سليمان الغرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم   28166 قيد فى 2020-10-22 

برقم ايداع   6551 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - رضا لطفى عبدالمنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   30042 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع   

1272 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - مرفت حسن على سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   38970 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   2652 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - المصطفى للنقل و تجاره العلف )مصطفى سعيد عبد الحميد عبد الحميد( تاجر فرد سبق قيده برقم   

11783 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع   2170 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  500,000.000

56 - نجوى احمد محمد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم   30207 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع   1556 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - محمد فتحى محمد تكتك تاجر فرد سبق قيده برقم   33486 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   7409 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - محمد اسماعيل حمزه محمد الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم   39690 قيد فى 21-03-2022 برقم 

ايداع   3980 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - احمد زكريا احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   11526 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع   1746 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

60 - حامد محمد حامد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم   23401 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع   5688 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - علء محمد عبدالرؤف قاسى تاجر فرد سبق قيده برقم   34417 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع   

8902 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

62 - علء محمد عبدالرؤف قاسي تاجر فرد سبق قيده برقم   34417 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع   

6007 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    2771 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع    258 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط تجاره 

خضار وفاكهة الكائن بالعنوان ش البغدادى - بملك / عصام عز الدين محمد عثمان مودع برقم 5995 بتاريخ 

2022/5/8 مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور

2 - محمد سامى محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    28678 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    7476 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة رئيسى اخر بنشاط اكسسوار 

محمول بالعنوان شارع جواد حسنى - بملك / محمد انور محمود الصعيدى بتاشير 6010   لللسجل 28678 

بتاريخ 2022/5/8 سجل غرفة دمنهور

3 - علء محمد عبدالرؤف قاسى تاجر فرد سبق قيده برقم    34417 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

8902 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط 

مكتب استيراد وتصدير الكائن بالعنوان قريه على ابن ابى طالب - بملك / حاتم محمد عبدالرؤف قاسى مودع برقم 

6007 بتاريخ 2022/5/8 مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور

4 - صبرى رجب عبد اللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    10597 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع    

188 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الكوم الخضر - بملك / نجلء 

فتحى غريب

5 - حسام محمد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    32611 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    5944 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مزرعة دواجن كائن 

باالعنوان ع الصبي الصغري - الوفائيه - الدلنجات - بملك / عادل ممدوح السيد حزين مودع برقم 6025 بتاريخ 

2022/05/09 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

6 - عفاف عيد رمضان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    33192 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

6927 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بجوار كيلو 68 - غرب النوبارية 

- بملك / دياب عبدا خطاب علي النجار

7 - انور طلبه كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    21122 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع    1707 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع مجدى حسانين بجوار مصنع المكرونه 

بملك / عايده حسن ابوالحسن اجدمى

8 - انتصار محمود محمد الشيشينى تاجر فرد سبق قيده برقم    28433 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

7052 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط 

ورشه نجارة الكائن بالعنوان قريه النجيله - بملك / عاطف السيد رياض النجار مودع برقم6048 بتارريخ 

2022/5/9 مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور

9 - نجوى احمد محمد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم    30207 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    1556 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اول شارع ورشه نجم - امام مسجد 

الرحمن - بملك / عطا عبد الفتاح قطب عامر

10 - اسامة عزت محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    36980 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

12935 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط 

مكتب توزيع مبيدات وكيماويات الكائن بالعنوان كوم زمران - بملك / علء عزت محمد بكر مودع برقم 6075 

بتاريخ 2022/5/10 مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور

11 - احمد محمد عبد المعطى ابو جاموس تاجر فرد سبق قيده برقم    4960 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

1484 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع رصيف اللوكل محطة 

قطار كفر الدوار - بملك / محمد احمد محمد عبدالمعطي ابو جاموس

12 - السيد رجب عبدالواحد مكتوب تاجر فرد سبق قيده برقم    6713 قيد فى 30-10-2013 برقم ايداع    

1331 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عقار رقم 10 الحي السكني الول 

مقابل المدرسه البتدائيه - بملك / السيد محمود محمد محمود عماره
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13 - السيد رجب عبدالواحد مكتوب تاجر فرد سبق قيده برقم    6713 قيد فى 30-10-2013 برقم ايداع    

1331 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل عنوان الرئيسي الخر الي 

ش مدينه النوبارية الجديده - بملك / ابراهيم يوسف بدران وتم التوقف عن النشاط الرئيسي الخر واقتصار النشاط 

علي المحل الرئيسي فقط ونشاطه مقاولت عموميه بتاريخ 2022/05/12

14 - السيد رجب عبدالواحد مكتوب تاجر فرد سبق قيده برقم    6713 قيد فى 11-10-2015 برقم ايداع    

2661 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش مدينه النوبارية الجديده - بملك 

/ ابراهيم يوسف بدران

15 - غازى تريد ) محمود عزت شرف الدين محمود عزت غازى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    11568 قيد فى 

23-05-2016 برقم ايداع    1817 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح رئيسى اخر بنشاط وحدة جرش وخلط اعلف بالعنوان زاوية بمم امام كوبرى البندارية بملك / شرف الدين 

محمود عزت غازى اودع برقم 4002 وقيد برقم تابع 92360 سجل شبين الكوم

16 - سلمه شوقى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    26736 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    3948 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق الغيته - بملك / احمد عباس عابدين 

حسن

17 - عادل عوض محمد الصافى تاجر فرد سبق قيده برقم    26836 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع    

4126 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط سوبر 

ماركت كائن بالعنوان عزبة الوكلء - علوبه - ابو المطامير - بملك / مبروك عوض الصافي مودع برقم 6147 

بتاريخ 2022/05/12 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

18 - ابتسام حلمى جمعه محمد عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم    36352 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

11971 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح محل رئيسي اخر 

بنشاط مزرعة دواجن كائن بالعنوان ابو سعيفه الدلنجات - بملك / جمعه عبدالغني محمد العيسوي مودع برقم 

6150 بتاريخ 2022/05/12 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

19 - نادر عوض عبدالستار جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    38700 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

2176 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عقار رقم 6 الشارع الرئيسى - 

قريه عبد المنعم رياض - بملك / سمير فتحى عوض مفتاح

20 - معاذ ابراهيم حامد عبدالغني تاجر فرد سبق قيده برقم    39804 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    

4173 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع  بنشاط حظيره 

مواشى الكائن بالعنوان حوض فارس - بملك / عبدالمنعم عبدا حسن شلتوت مودع برقم6169 بتاريخ 

2022/5/12 مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور

62 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم    29531 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة السابعه جناكليس - بملك / ورثة 

فايز عبدالمالك شاهين / وهم : ) سلطان ونور وصلح وايمان وصفاء وحمديه ( فايز عبدالمالك شاهين

63 - حسام محمد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    32611 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    6025 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مؤسسة البستان - بملك / محمد نجيب 

ابوحمد

21 - ريهام زغلول طه عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    4283 قيد فى 13-04-2011 برقم ايداع    465 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط القيام بأعمال 

تجارة وتوزيع وتعبئة السلع الغذائيه والستهلكيه واعمال التوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه والقيام بأعمال 

الستيراد والتصدير الكائن بالعنوان قافله - ابو حمص - بملك / زكريا محمود علي محمد شحاته مودع برقم 

6215 بتاريخ 2022/05/15 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

22 - مرعى سعد محمد على مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    4739 قيد فى 21-09-2011 برقم ايداع    

1141 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

حظيرة مواشي تسمين كائن بالعنوان الكنايس - مركز كفر الدوار - بملك / سعيد سعد محمد علي مرعي مودع 

برقم 6251 بتاريخ 2022/05/15 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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23 - هناء زكريا السيد سويدان تاجر فرد سبق قيده برقم    13986 قيد فى 10-04-2017 برقم ايداع    1491 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة دكان رقم 2 باب رقم 3 و 4 - 15 شارع 

اسماعيل صدقي - بملك / نبيل و سمير توفيق علي باشا

24 - محمود صابر حسن فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    15947 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع    5247 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف الرئيسى الخر بنشاط معرض 

السيارات رقم ايداعه 8246 واقتصار النشاط على الرئيسى فقط

25 - هنا ابراهيم سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32136 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    5101 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد بنشاط مركز بيع 

وتداول ولقاحات بيولوجيه وبيطريه كائن بالعنوان شارع سنتر المدينه النوبارية - ابو المطامير - بملك / ابراهيم 

يوسف بدران مودع برقم 6229 بتاريخ 2022/05/15 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

26 - شادى محمد عوض صبح تاجر فرد سبق قيده برقم    39146 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

2968 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة 237 قرية السلم - شمال 

التحرير - مدينة النوبارية - بملك / محمد عوض عبدالهادي صبحي

27 - ايمان فوزى عبدالرازق عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    39209 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    

3080 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

مزرعة دواجن كائن بالعنوان زاوية مسلم كوم زمران الدلنجات - بملك / ضياء محمد عطيه كريم مودع برقم 

6237 بتاريخ 2022/05/15 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

28 - عصام رجب محمد مختار خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم    40087 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

4706 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تم افتتاح فرع جديد للنشاط 

كائن بالعنوان الفرافره - بملك / سعدان خليل مسعد خليل مودع برقم 931 بتاريخ 2022/05/15 قيد برقم 8830 

مكتب سجل تجاري الداخلة

29 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    2771 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

5995 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع مجمع المحاكم - بملك /سالم 

رمضان حسن

30 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    2771 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع    258 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش البغدادى - بملك / عصام عز الدين 

محمد عثمان

31 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    2771 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع    258 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخر الكان بالعنوان ش 

مجمع المحاكم بملك / سالم رمضان حسن بنشاط بيع اجهزة محمول وقطع غيار واقتصار النشاط على الرئيسى 

فقط

32 - شيماء على محمد على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    10714 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع    

393 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مكتب 

مقاولت وتوريدات كائن بالعنوان شرق المدينة - وادي النطرون - بملك / محمود عبدالناصر ابراهيم رزق مودع 

برقم 6301 بتاريخ 2022/05/16 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

33 - المصطفى للنقل و تجاره العلف )مصطفى سعيد عبد الحميد عبد الحميد( تاجر فرد سبق قيده برقم    

11783 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع    2170 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة قرية الشجاعه النوباريه - بملك / سلمه سيف النصر عبدالهادى

34 - احمد عرفات عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29293 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

8584 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة انعدام المشاط للرئيسي الخر 

بنشاط تجارة اعلف كائن بالعنوان قرية الحرية شمال التحرير - ابو المطامير - مخيمر صابر مفرح حسن 

واقتصر النشاط علي الرئيسي فقط وهو مزرعة دواجن بتاريخ 2022/05/16

35 - احمد عرفات عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29293 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

8584 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق احمد يوسف ق السلم شمال 

التحرير - بملك / نور محمود محمود عبدالعزيز
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36 - احمد عرفات عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29293 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

2559 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية الحرية شمال التحرير - ابو 

المطامير - بملك / مخيمر صابر مفرح حسن

37 - غاده النشرتى رشدى محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    29427 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

4531 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه دست الشراف - بملك / 

وجيه محمد ابو العطا

38 - انور خالد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    40206 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    5362 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو سريه - بملك / عبدالعظيم عبدالفتاح 

عبدالعظيم هاشم

39 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم    4003 قيد فى 2019-05-05 

برقم ايداع    2769 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة الدفراوي - 

بملك / احمد ابراهيم حسني ابو النصر

40 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم    4003 قيد فى 2011-01-18 

برقم ايداع    115 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الدفراوى - بملك / 

خالد ابراهيم حسنى ابوالنصر

41 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم    4003 قيد فى 2011-01-18 

برقم ايداع    115 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة انعدام النشاط للرئيسي 

الخر بنشاط بيع ادوات صحية وسيراميك وتجارة حديد الكائن بالعنوان شارع عبد السلم الشاذلي امام نادي العاب 

دمنهور بملك / عزة محمد محمد حجازي بتاريخ 2022/05/17

42 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم    4003 قيد فى 2011-01-18 

برقم ايداع    115 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة انعدام النشاط للرئيسي 

الخر وهو مكتب بالعمولة لتسويق المنتجات البترولية بين الشركات الكائن بالعنوان عزبة الدفراوي - شبراخيت - 

بملك / احمد ابراهيم حسني ابو النصر بتاريخ 2022/05/17

43 - أحمد عزالعرب محمد منيب منينه تاجر فرد سبق قيده برقم    13682 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع    

908 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط بقاله 

وعنوان صفط العنب - كوم حماده - بملك / علء صبحي عبدالغفار ابراهيم مودع برقم 6362 بتاريخ 

2022/05/17 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

44 - ايناس جميل ابراهيم فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    17693 قيد فى 02-05-2018 برقم ايداع    

2632 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش المنتزه - بملك / هشام صلح 

عبد الحميد الجزايرى

45 - محمد سيد محمد عاشور احمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    30130 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    

1411 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

استيراد وتصدير كائن بالعنوان شارع صلح الدين - زاوية مكرم - دمنهور - بملك / صفوت محمد عاشور احمد 

فراج مودع برقم 6349 بتاريخ 2022/05/17 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

46 - جمال عبدا دياب دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    34286 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    8689 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه المعركه الرئيسيه - بملك / صابرين 

محمد ابراهيم دياب

47 - حازم معوض على معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    3350 قيد فى 13-07-2010 برقم ايداع    960 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الطريق الزراعى قريه زهره بجوار قريه 

راضى - بملك / مصطفى محمد السيد اباظه

48 - محمد عمر عبدالكريم صالح حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    9788 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع    

2234 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 4 ش مستشفي الحميات - شبرا - 

الدور الثالث علوي اعلي كشري الزعيم - بملك / عبدالسلم ابراهيم محمد ابو زامل

Page 51 of 71 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

49 - بلل صلح عطيه فرج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    12451 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    

3290 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

تجارة السيارات كائن بالعنوان المزرعة الثالثة حوش 40 قطعة 24 - ابو المطامير - بملك / اسماء فتحي محمد 

ناجي المحص مودع برقم 6395 بتاريخ 2022/05/18 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

50 - سلطان للرحلت ) نقاوه احمد ايوب السيد سلطان ( تاجر فرد سبق قيده برقم    16366 قيد فى 

16-01-2018 برقم ايداع    297 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح فرع جديد للنشاط كائن بالعنوان المواسير - بملك / ابراهيم عبدالحميد مودع برقم 6040 مقيد برقم 

66708 بتاريخ 2022/05/18 سجل تجاري غرفة السكندرية

51 - محمد محمود احمد فولي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31204 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    

3352 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مطعم 

فول وفلفل كائن بالعنوان برج الصفوه رقم 1 ش 22 زهراء الحدايق كفر الدوار - بملك / احمد وعماد حمدي 

محمد صابر شاهين مودع برقم 6415 بتاريخ 2022/05/18 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

52 - ابراهيم على محمد الطويل تاجر فرد سبق قيده برقم    39364 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

3362 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه موسى الجمل - بملك / 

عصام امام محمد حسن

53 - محمد موسى محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    16787 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع    

1013 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط بيع 

خضار وفاكهه كائن بالعنوان مركز ايتاي البارود 20 ش المجلده - بملك / عبدالستار عيد عبدالغني الوكيل مودع 

برقم 6454 بتاريخ 2022/05/19 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

54 - فوزيه احمد سليمان درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    29685 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

مزرعة دواجن كائن بالعنوان قرية منصور الناصرية - عامريه - بملك / وائل علي مودع برقم 6078 بقيد رقم 

66725 بتاريخ 2022/05/19 مكتب سجل تجاري غرفة السكندرية

55 - مينا صبرى نسيم عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    30349 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    

1819 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة عبده شحتو - بملك / اميره 

صبري نسيم عبدالملك

56 - محمد اشرف عرفه كامل الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم    31511 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    

3930 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط 

حظيرة تربية مواشي وادار البان واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط وهو تجاره اعلف بتاريخ 2022/05/19

57 - اسامه محمد عباس الشباسى تاجر فرد سبق قيده برقم    39260 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    

3159 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

مزرعة دواجن تسمين كائن بالعنوان الصحاره - كوم الفرج - ابو المطامير - بملك / عزت محمد محمد احمد 

مودع برقم 6478 بتاريخ 2022/05/19 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

58 - احمد محمود منيب العصر تاجر فرد سبق قيده برقم    4761 قيد فى 28-09-2011 برقم ايداع    

1174 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة القطعه 6/3 تقسيم شركه مصر 

للغزل والنسيج الرفيع - بملكه

59 - محمد أحمد أحمد محمد زبادى تاجر فرد سبق قيده برقم    13123 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

4444 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة او طريق الرحمانيه المحموديه - 

بملك / محمد متولى فتحى متولى ابو سيف

60 - آلء عبدالهادى صلح عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    15892 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع    

5144 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط تربية 

وتسمين دواجن كائن بالعنوان عزبة كرم الكبري - سيدي غازي - كفر الدوار - بملك / سامية محمد حلمي حسن 

الحوفي مودع برقم 6539 بتاريخ 2022/05/22 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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61 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم    29531 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط المحل الرئيسي 

الخر واقتصار النشاط علي المحل الرئيسي فقط الكائن في العنوان السابعه جناكليس - بملك / صلح فايز 

عبدالمالك شاهين بتاريخ 2022/05/22

64 - حسام محمد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    32611 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    5944 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع الصبي الصغري - الوفائيه - الدلنجات 

- بملك / عادل ممدوح السيد حزين

65 - حسام محمد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    32611 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    5944 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الكائن في ع الصبي 

الصغري - الوفائيه - الدلنجات - بملك / عادل ممدوح السيد حزين الي مؤسسة البستان - الدلنجات - بملك / محمد 

نجيب ابوحمد بتاريخ 2022/05/22

66 - رشا الصافي علي عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    38875 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

2475 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مزرعه 

دواجن كائن بالعنوان الوسطانيه - كفر الدوار - بملك / عبدالهادي حمزه محمد مودع برقم 6537 بتاريخ 

2022/05/22 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

67 - احمد السيد احمد علي حلق تاجر فرد سبق قيده برقم    19211 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع    

5373 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المعركه - بملك / مني عبدالرحيم 

السيد سليمان

68 - ايمان فوزى محمود عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    19384 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع    

5723 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة البستان عزبة عبدالغنى ابوزيد  - 

بملك / رامى شعبان مبروك مرسى

69 - صيدلية د  نيفين رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    20130 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    7107 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الفرع الدلنجات زواية 

حمور واقتصار النشاط على الرئسى

70 - جمال احمد الصاوى غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    21385 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    2178 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعه رقم 3 حوشه 2 المزرعه الثامنه 

جمعيه نوباسيد غرب النوباريه - بملك / جمال احمد الصاوى غانم

71 - رضا رجب ابراهيم حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    38703 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

2179 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ليان  - الغيته - عمرو جمعه 

عبدالهادى مسعود

72 - رشا الصافي علي عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    38875 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

2475 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الوسطانية - بملك / عبدالهادي 

حمزه محمد

73 - رشا الصافي علي عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    38875 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

2475 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الكائن 

بالعنوان الوسطانية - بندر كفر الدوار - بملك / عبدالهادي حمزه محمد الي العنوان ش متفرع من طريق 

ابوالمطامير دمنهور - عزبه الشيمى  بملك /عاطف محمد عبداللطيف الشيمى بتاريخ 2022/05/23

74 - رشا الصافي علي عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    38875 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

6537 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش متفرع من طريق ابوالمطامير 

دمنهور - عزبه الشيمى - بملك /عاطف محمد عبداللطيف الشيمى

75 - قاسم صادق احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    41181 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    6575 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط بقاله الكائن 

بالعنوان شارع التداوى متفرع من شارع الروضه - شبرا - بجوار مسجد على بن ابى طالب -  بملك / صفاء 

محمد حموده خميس مودع برقم 6577 بتاريخ 2022/5/23 مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور
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76 - انور عمر عمر الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    18234 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع    3616 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية مبارك - بملك / معوض محمد السيد 

حسنين

77 - سلمه شوقى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    26736 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    3948 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه مناع - الغيته - بملك / محمد عباس 

عابدين حسن

78 - سعد محمد سعد محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    37883 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    

726 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة جزيره نكل - بملك / مايسه احمد 

عبد السميع زايد

79 - عماد السيد محمود عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    6654 قيد فى 08-10-2013 برقم ايداع    

1228 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عبدالمنعم رياض - بملك / نعيمه 

مصطفي احمد علواني

80 - هادى رؤف مصطفى الصماد تاجر فرد سبق قيده برقم    17470 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع    

2223 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع 10 من ش 12 امام الباب 

الخلفي للنادي الجتماعي - بملك / هاني جمعه سالم مدكور

81 - محمد سعيد السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    27257 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع    4985 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الجلء - بملك / ممدوح عبدالجواد 

محمد الوليد

82 - السيد فتوح محمود طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    28914 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    

7906 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر لنشاط تربيه 

مواشي حلب وتسمين غرب النوبارية قريه 21 ابو المطامير - بملك / نبيل رشدي احمد مودع برقم 6691 

بتاريخ 2022/05/25 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

83 - احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    32822 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    

6331 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

تصنيع ملبس كائن بالعنوان اخر شارع صلح سالم - مركز الدلنجات - بملك / منال عبدالكريم حامد رزق مودع 

برقم 0000 بتاريخ 2022/05/25 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

84 - احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    32822 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    

6331 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

تصنيع ملبس كائن بالعنوان اخر شارع صلح سالم - مركز الدلنجات - بملك / منال عبدالكريم حامد رزق مودع 

برقم 6700 بتاريخ 2022/05/25 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

85 - سمير كامل جمعه الهنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    35024 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

9899 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة له رئيسي اخر بنشاط اكسسوار 

محمول كائن بالعنوان خلف الموقف الجديد - الدلنجات - بملك / اشرف محمد عبدالجواد مصطفي مودع برقم 

6697 بتاريخ 2022/05/25 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

86 - رضا لطفى رجب بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    9119 قيد فى 05-05-2015 برقم ايداع    1210 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط تجارة 

حاصلت زراعية كائن بالعنوان ابياء الحمراء - الدلنجات - بملك / راويه اسماعيل السيد الشبكي مودع برقم 

6748 بتاريخ 2022/05/26 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

87 - الشحات عبدالمعطى احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    11591 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    

1865 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زواية صقر - بملك / احمد محمود 

عبدا علم

88 - أحمد عبدالرازق عبدالسلم أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14885 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    

3135 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تروجى - بملك / سناء بعد القادر 

على
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89 - عبير صدقي شعبان عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    41247 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

6718 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة له فرع للنشاط كائن بالعنوان 

شارع البطاط - ابو الريش - بملك / مسعد شجيع عبدالصبور عبدالفتاح مودع برقم 6721 بتاريخ 2022/05/26 

مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

90 - محمود محمد محمود عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    5632 قيد فى 16-09-2012 برقم ايداع    

964 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الجمهوريه - بملك / احمد 

عبدالعزيز عبدا محمود

91 - عبدا زكى عبدا عزام تاجر فرد سبق قيده برقم    26176 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    2096 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الحريه فرع 13 - بملك / السيد صبحي 

السيد محمود

92 - عبدا زكى عبدا عزام تاجر فرد سبق قيده برقم    26176 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    2097 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه السلم عزبه احمد يوسف شمال 

التحرير - بملك / حسين يسري محمود السيد

93 - عبدا زكى عبدا عزام تاجر فرد سبق قيده برقم    26176 قيد فى 10-03-2021 برقم ايداع    2100 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زراعات الشعراوي ق الشعراوي مركز 

البستان - بملك / محمد جابر السيد النحاس

94 - عبدا زكى عبدا عزام تاجر فرد سبق قيده برقم    26176 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    2950 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع الكائن في قرية 19 اللحوم 

ابو المطامير - بملك / خالد احمد حسن اسماعيل المودع برقم 2097 ليصبح قرية السلم عزبه احمد يوسف شمال 

التحرير ابو المطامير - بملك / حسين يسري محمود السيد بتاريخ 2022/05/29

95 - عبدا زكى عبدا عزام تاجر فرد سبق قيده برقم    26176 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    2950 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع الكائن في الجمل والطياره 

ابو المطامير - بملك / السيد صبحي السيد محمود المودع برقم 2096 ليصبح الحريه فرع 13 ابو المطامير - 

بملك / السيد صبحي السيد محمود بتاريخ 2022/05/29

96 - عبدا زكى عبدا عزام تاجر فرد سبق قيده برقم    26176 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    2950 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع الكائن في قرية الحرية ابو 

المطامير - بملك / محمد حسين يسري محمود غنيم المودع برقم 2100 ليصبح زراعات الشعراوي ق الشعراوي 

مركز البستان - بملك / محمد جابر السيد النحاس بتاريخ 2022/05/29

97 - وليد شعبان عبدالدايم عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم    35264 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

10259 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم زمران - بملك / ابراهيم 

ابراهيم عبد الله ناصر

98 - محمود محمد محمد السيد الصعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم    39734 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    

4059 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

مطعم بيتزا وفطير مشلتت بيتي كائن بالعنوان محل رقم 42 بالمنطقة الخامسة - مدينة السادات - بملك / محمود 

محمد محمد السيد الصعيدي مقيد برقم 103698 مكتب سجل تجاري شبين الكوم

99 - سماح حسين عيد جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    40408 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

5743 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابوكاشيك- منشأة فاضل - بملك / 

محمد عيد جاب ا

100 - سلمه صلح اسماعيل عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    32583 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    

5890 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ك 59 شمال التحرير- بملك / 

هدى صلح اسماعيل عبدالحميد

101 - حسام محمد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    32611 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

5944 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الفرع الكائن - 

البستان - بملك / محمد نجيب ابواحمد بنشاط مزرعة دواجن
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102 - محمد بلل حمزه هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    41187 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

6592 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الجدية - بملك / بلل حمزة 

عبداللطيف هنيدي

103 - محمد شحاته ابو اليزيد بسطامى تاجر فرد سبق قيده برقم    4518 قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع    

819 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الصفاصيف - بملك / شيماء مرعى 

ابراهيم الحوفى

104 - محمد فتحى محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    11930 قيد فى 26-07-2016 برقم ايداع    2430 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 29  - النجاح - بملك / ايمن احمد عفيفى 

احمد منتصر

105 - محمود عبدالحفيظ محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    29539 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    

372 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط حظيرة 

مواشي حلب وتسمين كائن بالعنوان النجيلي - ابو المطامير - البحيرة - بملك / عبدالواحد عبدالواحد عبدالحليم 

عبدالواحد مودع برقم 6870 بتاريخ 2022/05/31 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

106 - علء محمد عبدالرؤف قاسى تاجر فرد سبق قيده برقم    34417 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

8902 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية علي ابن ابي طالب - بملك / 

حاتم محمد عبدالرؤف قاسي

107 - علء محمد عبدالرؤف قاسى تاجر فرد سبق قيده برقم    34417 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

8902 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان للنشاط الرئيسي 

الخر ليصبح ك 71 ابو المطامير بملك / عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالله واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط 

بنشاط مكتب استيراد وتصدير وانعدام النشاط للرئيسي الخر وهو حظيرة مواشي تربية وتسمين وحلب بتاريخ 

2022/05/31

108 - علء محمد عبدالرؤف قاسي تاجر فرد سبق قيده برقم    34417 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

6007 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ك 71 - بملك / عبدالرحمن 

عبدالحفيظ عبدالله

109 - احمد سالم محمد ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم    38649 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    

2082 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

ورشة تصنيع اسلك كائن بالعنوان عزبة شعير - مركز دمنهور - بملك / جابر سالم محمد ابو العينين مودع برقم 

6890 بتاريخ 2022/05/31 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

110 - محمود محمد عبدالرحمن حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم    40331 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

5588 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محطه 10 العزيمه - بملك / احمد 

محمد عبدالمنعم زلط
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النشاط

1 - احمد عبدالعزيز مفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم  29306 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    8608

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع الومنتال

2 - احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم الشوبكى تاجر فرد سبق قيده برقم  7551 قيد فى 17-06-2014 برقم ايداع    

998وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل الى  : مكتب مقاولت وتوريد مواد بناء

3 - فوزى فتحى بخيت قلتى تاجر فرد سبق قيده برقم  21212 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع    1863وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مقاولت عامه وتوريدات

4 - برزى عبدالنعيم جوهر شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  2386 قيد فى 02-11-2009 برقم ايداع    1184

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : معرض بيع توك توك ودراجات ناريه 

وتروسيكلت

5 - احمد محمد عبد المعطى ابو جاموس تاجر فرد سبق قيده برقم  4960 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

1484وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بيع خردوات ومأكولت 

ومشروبات

6 - السيد رجب عبدالواحد مكتوب تاجر فرد سبق قيده برقم  6713 قيد فى 30-10-2013 برقم ايداع    1331

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مقاولت عموميه

7 - السيد رجب عبدالواحد مكتوب تاجر فرد سبق قيده برقم  6713 قيد فى 11-10-2015 برقم ايداع    2661

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب أعمال مساحيه

8 - خميس على شحاته عبدالحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23979 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    

6797وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح تجاره ورق دشت 

خرده ومخلفات ونوريد جميع مخلقات الجمارك ) المعادن بانواعها والجلود والمشغولت الجلديه والقمشه 

والملبس والسيارات والدراجات الناريه والغذيه واعمال المقاولت العموميه هدم وانشاء وتصدير (

9 - سلمه شوقى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  26736 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    3948وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط  : ليصبح مزرعه دواجن

10 - امام عبد النبى صالح ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2680 قيد فى 01-02-2010 برقم ايداع    144

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم التعديل الى : تجاره مواد بناء

11 - ايمان سعد اسماعيل على العلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  20867 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    

1217وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل اى : مكتب تجارة مولس وفيناس ومشتقات 

العلف

12 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  2771 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع    258

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : تجارة فاكهه

13 - اكرم السيد محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  2771 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    5995

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع أجهزة محمول و قطع غيارها

14 - احمد عرفات عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29293 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    2559

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجارة اعلف

15 - احمد عرفات عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29293 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    8584

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مزرعة دواجن

16 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  4003 قيد فى 2019-05-05 

برقم ايداع    2769وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب بالعموله 

لتسويق المنتجات البتروليه بين الشركات

17 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  4003 قيد فى 2011-01-18 

برقم ايداع    115وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب شئون البيئة ) 

النظافة (

18 - العباسي لتصنيع الجبنه الرومي تاجر فرد سبق قيده برقم  7287 قيد فى 09-04-2014 برقم ايداع    588

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع جبنه رومى و تجاره اللبان و منتجاتها
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19 - المختار للمقاولت العموميه و توريدات العماله ) محمد مختار خميس عبدالعزيز ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

21976 قيد فى 26-05-2019 برقم ايداع    3203وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى : مكتب مقاولت عموميه وتوريدات )فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللى والنترنت فى 

حدود المسموح به قانونا(

20 - احمد فوزى عبدالعزيز نوح تاجر فرد سبق قيده برقم  27701 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع    5734

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تغير مسمى النشاط ليصبح : تحضير وتجهيز وتقديم 

المشروبات الساخنه والبارده والمياه الغازيه

21 - جمال عبدا دياب دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  34286 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    8689

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  قام بتعديل النشاط ليصبح : زيوت وغسيل وتشحيم

22 - هانى حسن حسنين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  7621 قيد فى 03-07-2014 برقم ايداع    1102وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ملبس جاهزه جمله وقطاعى) فيما عدا الملبس العسكريه (

23 - اسلم محمود ابوشوشه علم تاجر فرد سبق قيده برقم  38461 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

1784وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح : ) توريدات 

العموميه وحاسب الى ومستلزماته وشبكات وكاميرات مراقبه واساس مكتبى وخشبى (

24 - ابراهيم على محمد الطويل تاجر فرد سبق قيده برقم  39364 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    3362

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط ليصبح : مركز تجميع البان

25 - وجيه ثابت عجيب راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  11856 قيد فى 14-07-2016 برقم ايداع    2299

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجاره حبوب

26 - نشوه رجب عبدالحميد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم  20674 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    878

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى : ملبس جاهزه منفذ بيع جماعى )فيما 

عدا الملبس العسكريه (

27 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم  29531 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    364

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تقطيع رولت اكياس بلستيك

28 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم  29531 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع    

3639وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : حظيرة مواشي حلب وتسمين

29 - جهاد محمد احمد محمد ابوزيت حار تاجر فرد سبق قيده برقم  31996 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    

4849وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط اللى : مكتب مقاولت عموميه 

وتوريدات عموميه

30 - احمد السيد احمد علي حلق تاجر فرد سبق قيده برقم  19211 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع    5373

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : قطع غيار السيارات

31 - محمد رجب رجب خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  28830 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    7747

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط الى : تفصيل ستائر ومفروشات

32 - محمد كمال عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9607 قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع    1944

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : حظيره لتوريد و تجاره المواشى

33 - ماهر على عبدالعزيز عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  30059 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع    1293

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى :بيع وتركيب مستلزمات رى حديث

34 - سعد محمد سعد محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  37883 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    726

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط ليصبح : تجميع البان

35 - احمد عبدالعاطي عبدالجواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31529 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    

3961وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجارة وتوريد وتعبئة وتغليف 

مواد غذائية

36 - على محمد إسماعيل محمد الديهى تاجر فرد سبق قيده برقم  10696 قيد فى 02-02-2016 برقم ايداع    

366وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه(

37 - الشحات عبدالمعطى احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  11591 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    

1865وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مزرعة دواجن
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38 - أحمد عبدالرازق عبدالسلم أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14885 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    

3135وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط الى : ملبس جاهزه ) فيما 

عدا الملبس العسكريه(

39 - طايل رزق قطب سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  20146 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    7148وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط : مكتب تسويق عقارى

40 - محمود محمد محمود عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  5632 قيد فى 16-09-2012 برقم ايداع    

964وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى : توريد مهمات امن صناعى 

واجهزه اطفاء حريق

41 - محمود احمد محمد العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  27937 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    

6161وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : محل مبيدات زراعية ومخصبات 

زراعية

42 - وحيد حمدى محمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  31966 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    4793

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى : بذور ومبيدات ومخصبات

43 - لطفى شوقى موسى احمد ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  26116 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع    

2837وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى : اصلح اجزاء ميكانيكيه وبيع 

قطع غيار سيارات

44 - شرف للمقاولت العموميه المتكامله عبد الحميد رمضان السيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41103 

قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    6407وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى 

النشاط الى : مكتب مقاولت عموميه متكامله

45 - محمد بلل حمزه هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  41187 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    6592

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مزرعه دواجن

46 - محمد شحاته ابو اليزيد بسطامى تاجر فرد سبق قيده برقم  4518 قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع    

819وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى : اعلف ومستلزمات انتاج حيوانى

47 - محمد فتحى محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  11930 قيد فى 26-07-2016 برقم ايداع    2430وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى :توريد حاصلت زراعيه

48 - علء محمد عبدالرؤف قاسى تاجر فرد سبق قيده برقم  34417 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

8902وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب استيراد وتصدير

49 - علء محمد عبدالرؤف قاسي تاجر فرد سبق قيده برقم  34417 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

6007وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : حظيرة مواشي تربية وتسمين 

وحلب

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   34417 وتم ايداعه بتاريخ   

03-10-2021  برقم ايداع 8,902.000 الى : علء محمد عبدالرؤف قاسى

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29306 وتم ايداعه بتاريخ   

30-12-2020  برقم ايداع 8,608.000 الى : مؤسسة عزو لللمونتال

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21212 وتم ايداعه بتاريخ   

21-03-2019  برقم ايداع 1,863.000 الى : مينكو لنشاء والصناعه

4 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30714 وتم ايداعه بتاريخ   

22-03-2021  برقم ايداع 2,518.000 الى : )الخلص( لتجاره السيارات

5 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35661 وتم ايداعه بتاريخ   

15-11-2021  برقم ايداع 10,915.000 الى : الندى لسماك واللحوم المجمده

6 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40088 وتم ايداعه بتاريخ   

05-04-2022  برقم ايداع 4,707.000 الى : المانه لتجاره الخرده

7 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2386 وتم ايداعه بتاريخ   

02-11-2009  برقم ايداع 1,184.000 الى : الحوت لتجاره التوكتوك والدراجات الناريه والتروسيكلت

8 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2680 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2010  برقم ايداع 144.000 الى : فجر السلم لتجاره مواد البناء

9 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   41065 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2022  برقم ايداع 6,318.000 الى : محمد سعد ابراهيم كامل

10 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41065 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2022  برقم ايداع 6,318.000 الى : الماسه لمهمات المكاتب

11 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32405 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2021  برقم ايداع 5,558.000 الى : زاد الخير

12 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   38461 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2022  برقم ايداع 1,784.000 الى : مكتب العمار للتوريدات العموميه

13 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40968 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2022  برقم ايداع 6,062.000 الى : ترادينج فريش

14 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2975 وتم ايداعه بتاريخ   

18-04-2022  برقم ايداع 5,555.000 الى : ل يوجد

15 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20674 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-02-2019  برقم ايداع 878.000 الى : اليمان للملبس الجاهزه

16 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12216 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2016  برقم ايداع 2,883.000 الى : العطار لتشكيل المعادن احمد محمود ابراهيم عبد الغنى

17 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13260 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2017  برقم ايداع 191.000 الى : معرض العز لتجارة السيارات

18 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30059 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-02-2021  برقم ايداع 1,293.000 الى : مؤسسة الفاخرى للرى الحديث

19 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31529 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2021  برقم ايداع 3,961.000 الى : امجاد لتوريد وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

20 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37814 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2022  برقم ايداع 578.000 الى : العدلى للتجاره عدلى سيد العدلى محمد

21 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28166 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2020  برقم ايداع 6,551.000 الى : ثلجة المانه
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22 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28914 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2022  برقم ايداع 6,691.000 الى : طنطاوي للنتاج الحيواني . السيد فتوح محمود طنطاوي

23 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41103 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 6,407.000 الى : الشرف للمقاولت العموميه المتكامله

24 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   41103 وتم ايداعه بتاريخ   

18-05-2022  برقم ايداع 6,407.000 الى : شرف للمقاولت العموميه المتكامله عبد الحميد رمضان السيد 

مصطفى

25 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41253 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2022  برقم ايداع 6,733.000 الى : الخلص للتوريدات العموميه

الشخاص

1 - احمد فتحى ابراهيم اسماعيل الهميسى  مدير فرع المقيد برقم قيد   41005 وتم ايداعه بتاريخ  

12-05-2022 برقم ايداع    6141تم التأشير فى تاريخ   12-05-2022   بــ  

2 - محمد سعد ابراهيم كامل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   41065 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-16 

برقم ايداع    6318تم التأشير فى تاريخ   16-05-2022   بــ  

3 - انس عوض محمد فتح ا  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   41087 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-17 

برقم ايداع    6377تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - محمود عبدالباسط درويش الحصرى وشركاه )سونك للتنميه الزراعية (   شركة سبق قيدها برقم    21413 

قيدت فى 08-04-2019 برقم ايداع   2223 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف 

نهائيا لنعدام النشاط التجارى لتصفيه الشركه

2 - عبدالقادر امام عبدالعال الصيرفى و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    18654 قيدت فى 2018-08-12 

برقم ايداع   4341 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل فض الشركة طبقا لحكم المحكمه 

الصادر بالجلسه المنعقده بتاريخ 2022/03/28
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رأس المال

1 - جلل التلوانى وشركاه للتجارة والتوزيع والتوريدات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     7390 قيدت فى 

08-05-2014 برقم ايداع    747وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

2 - شركه  هشام سعيد اسماعيل و شريكه شركة سبق قيدها برقم     13951 قيدت فى 05-04-2017 برقم ايداع    

1428وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

العناوين

1 - شركة محمد مصطفى محمد بهجت مشالى و شريكتة شركة سبق قيدها برقم     16769 قيدت فى 

13-02-2018 برقم ايداع    979وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل المقر الرئيسي للشركه ليصبح بالعنوان محلين بالدور الرضي رقم ) 27/26 ( بالعقار رقم 10 شارع 

طلعت النعمان من شارع اديب اسحاق بجانب شركة فريش قسم العاطرين محافظة السكندريه

2 - وليد فاروق عبدالرازق السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     17626 قيدت فى 23-04-2018 برقم 

ايداع    2521وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الحي الول قطعه 215 

النوبارية الجديده - بملك / امل محمد ابراهيم سليمان

النشاط

الكيان القانونى

Page 62 of 71 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

السم والسمة

1 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40994   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    6116 الى   محمد محمد محمد شراره وشريكه

2 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17626   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-04-2018 برقم ايداع    2521 الى   وليد فاروق عبدالرازق السيد وشريكته

الشخاص

1 - جلل عبدالحميد عبدالمطلب التلوانى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7390   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2014 برقم ايداع   747 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2014  بــ :  يحق للطرف الول / جلل 

عبدالحميد عبدالمطلب التلوانى حق له القتراض بمفرده والتعامل مع كافة البنوك وجميع الهيئات الحكومية 

والتوكيلت والشركات المصدرة والمستوردة .

2 - محمد عبد ا محمد سلمه  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    17626   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2018 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

3 - حنان ابراهيم يوسف محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17626   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2018 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

4 - غنيم ابراهيم سعد عطيه  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    17626   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-23 

برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

5 - وليد فاروق عبدالرازق السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    17626   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2018 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للجهات الرسمية والغير رسمية والجهات الحكومية والبنوك والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري 

للشريك / وليد فاروق عبدالرازق السيد علي ان تكون العمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها 

ولصالحها .
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تجديد افراد

1 - اكرم السيد محمود عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2771   قيدت فى   24-02-2010 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

2 - محروس سمير عبد الهادى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3644   قيدت فى   18-10-2010 برقم 

ايداع    1330 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

3 - حشمت فوزى نصيف مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4654   قيدت فى   17-08-2011 برقم ايداع    

1024 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

4 - ) الفريد للستيراد والتصدير ( محمود فريد محمود شحاته الرفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8426   

قيدت فى   13-01-2015 برقم ايداع    77 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-12

5 - سنتر ابوغالى ) يسرى محمود احمد غالى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8739   قيدت فى   

11-03-2015 برقم ايداع    609 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-10

6 - كافيه المنسى ) عبد المجيد المنسى عبد المجيد سلمه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13958   قيدت فى   

06-04-2017 برقم ايداع    1441 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-05

7 - فؤاد عبدالجيد عوض إبراهيم شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14310   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    2070 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

8 - جميل مسعد محمود رحال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4301   قيدت فى   20-04-2011 برقم ايداع    

493 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

9 - السيد حسونه حسن السكنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11639   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    

1940 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

10 - عاطف محمد رمضان محمد اللطش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13212   قيدت فى   2017-01-05 

برقم ايداع    113 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

11 - عاطف محمد رمضان محمد اللطش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13212   قيدت فى   2017-06-08 

برقم ايداع    2351 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

12 - صلح ابراهيم عبدا السنباطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14369   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    2175 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

13 - محمد جمال درويش مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14370   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    2176 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

14 - حمدون سليمان حمدون الخراط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8286   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    1729 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

15 - العوامى لتجاره السيارات ) عوض عبد العزيز ابو سيف يونس (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13540   

قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    652 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-15

16 - خلف حسين علءالدين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14409   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    2243 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

17 - ايمن عبد العزيز عبد العال خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   768   قيدت فى   09-03-2011 برقم 

ايداع    300 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

18 - ايمن عبد العزيز عبد العال خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   768   قيدت فى   09-07-2008 برقم 

ايداع    825 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-08

19 - مى صلح عبد ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1723   قيدت فى   05-04-2009 برقم ايداع    

379 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-04
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20 - سمير عبد المجيد عبد السلم حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4672   قيدت فى   22-08-2011 برقم 

ايداع    1046 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

21 - إبراهيم عزت إبراهيم السيد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11500   قيدت فى   15-05-2016 برقم 

ايداع    1698 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

22 - ماهر عبده اسكندر غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12663   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

3650 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

23 - صفاء صبحى عبدالعزيز عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13047   قيدت فى   20-12-2016 برقم 

ايداع    4315 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

24 - اسلم حمدى عبد العزيز غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13289   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    241 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

25 - رضا سعيد علوانى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13772   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

1100 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

26 - محمد عبدالكريم عبدالحى على سمك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14450   قيدت فى   2017-06-07 

برقم ايداع    2325 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

27 - احمد محمد عبد المعطى ابو جاموس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4960   قيدت فى   2011-12-12 

برقم ايداع    1484 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

28 - سيد محمد عبدالله شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10178   قيدت فى   09-11-2015 برقم ايداع    

2894 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

29 - محمد عادل ربيع عبدالعاطى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11949   قيدت فى   2016-07-28 

برقم ايداع    2471 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

30 - وليد امين حسن محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13541   قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    

653 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

31 - الشحات أبو المعارف عبدالحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14141   قيدت فى   2017-05-02 

برقم ايداع    1776 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

32 - مجدى محمود عفيفى ابو سكين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14204   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    1891 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

33 - عبد الخالق مصطفى محمود عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   929   قيدت فى   2008-08-12 

برقم ايداع    1002 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-11

34 - عبير على محمد احمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1156   قيدت فى   14-10-2008 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-10-13

35 - احمد عبد الهادى عبد المجيد عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1224   قيدت فى   2008-11-02 

برقم ايداع    1336 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

36 - رجب على عبد ا النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2460   قيدت فى   22-11-2009 برقم ايداع    

1267 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-11-21

37 - ابراهيم السيد مصطفى حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4470   قيدت فى   06-06-2011 برقم ايداع    

739 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

38 - مرعى سعد محمد على مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4739   قيدت فى   21-09-2011 برقم ايداع    

1141 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

39 - نادية حسنين محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4817   قيدت فى   19-10-2011 برقم ايداع    

1271 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

40 - حسن عبد الغفار محمد العتربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5177   قيدت فى   11-03-2012 برقم 

ايداع    268 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

41 - عليه ممدوح على محمد صوابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5225   قيدت فى   25-03-2012 برقم 

ايداع    345 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24
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42 - محمد السيد عبدالعزيز مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5271   قيدت فى   18-04-2012 برقم ايداع    

423 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

43 - صبرى محمد محمد محمد الفسوكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8021   قيدت فى   23-10-2014 برقم 

ايداع    1795 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

44 - محمد فوزى عبداللطيف عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10739   قيدت فى   2016-02-08 

برقم ايداع    433 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

45 - احمد جمعه السيد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11236   قيدت فى   06-04-2016 برقم ايداع    

1258 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

46 - عبد الرحمن عبد ربه عبد الجواد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11248   قيدت فى   

07-04-2016 برقم ايداع    1277 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-06

47 - علء الدين محمد محمد زعيتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11788   قيدت فى   27-06-2016 برقم 

ايداع    2175 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

48 - عصام محمد محمد عطية سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12408   قيدت فى   04-10-2016 برقم 

ايداع    3216 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

49 - مكتب جوده للستيراد و التصدير ) عبدالقادر توفيق أحمد جوده(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13188   

قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    67 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-02

50 - مكتب حمدين للرحلت الداخلية ) عبدالعزيز سعد عبدالعزيز حمدين (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

13758   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    1075 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-12

51 - هناء زكريا السيد سويدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13986   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

1491 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

52 - احمد خالد عيد ابوخضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13994   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

1508 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

53 - ابراهيم محمد ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14088   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    1680 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

54 - محمد عادل محمد الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14192   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

1861 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

55 - احمد ثابت عبدالحافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14284   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

2024 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

56 - خالد حشمت عبد البارى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14498   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    2414 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

57 - رومانى عادل زكى كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14499   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

2415 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

58 - احمد محمد لطفى السيد فزاع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4991   قيدت فى   19-12-2011 برقم ايداع    

1528 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

59 - هشام محروس عبد المالك مصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5193   قيدت فى   14-03-2012 برقم 

ايداع    291 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

60 - عادل عبد النعيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7833   قيدت فى   04-09-2014 برقم ايداع    

1480 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-03

61 - حمدان مستور محجوب عريبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10460   قيدت فى   28-12-2015 برقم 

ايداع    3396 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

62 - شيماء على محمد على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10714   قيدت فى   04-02-2016 برقم 

ايداع    393 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03
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63 - سامح عبدالرازق مهدى مشاعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11776   قيدت فى   26-06-2016 برقم 

ايداع    2156 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

64 - المصطفى للنقل و تجاره العلف )مصطفى سعيد عبد الحميد عبد الحميد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

11783   قيدت فى   27-06-2016 برقم ايداع    2170 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-06-26

65 - رحاب سيد احمد ابراهيم سيد احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12910   قيدت فى   

07-12-2016 برقم ايداع    4110 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-06

66 - عبده الشحات محمود الزرقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1291   قيدت فى   19-11-2008 برقم ايداع    

1407 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-18

67 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4003   قيدت فى   

18-01-2011 برقم ايداع    115 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2021-01-17

68 - اسامه عطيه الصاوي القناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7447   قيدت فى   21-05-2014 برقم ايداع    

842 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

69 - اشرف عبد النبى سعيد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8250   قيدت فى   08-12-2014 برقم ايداع    

2175 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-07

70 - أيمن نبوى محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8496   قيدت فى   27-01-2015 برقم ايداع    

198 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

71 - محمد السيد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11045   قيدت فى   15-03-2016 برقم ايداع    

941 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

72 - معرض فتح الباب لكسسوار الستائر و مراتب السفنج ) محمد عبدالخالق فتح الباب فتح الباب (  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   14322   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    2092 وفى تاريخ  17-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

73 - حسام زكريا عبدالباسط محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14393   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    2215 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

74 - محمد زكريا عبد الباسط محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14396   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    2218 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

75 - يوسف زكريا عبدالباسط محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14399   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    2225 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

76 - العطار لتجارة الحبوب والعلف )السيد محمد السيد العطار (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14503   

قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    2419 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-14

77 - فهيمة عبد الحميد عبد الحميد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   822   قيدت فى   20-07-2008 برقم 

ايداع    881 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

78 - سميره محمد حافظ على ابو سته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3443   قيدت فى   11-08-2010 برقم 

ايداع    1070 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10

79 - محمد رشاد مصطفى ابو غطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5477   قيدت فى   11-07-2012 برقم ايداع    

743 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-10

80 - مرقس منتصر مرقس كيرلس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12377   قيدت فى   28-09-2016 برقم 

ايداع    3164 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

81 - محمد قطب محمد على قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14138   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    1772 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

82 - همام همام محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11350   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

1452 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19
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83 - خيرى حامد محمد القرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11652   قيدت فى   05-06-2016 برقم ايداع    

1959 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

84 - جمعه فؤاد راشد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12465   قيدت فى   12-10-2016 برقم ايداع    

3318 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

85 - محمد خالد إبراهيم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12817   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    

3926 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

86 - محمد نوح محمد عطيه خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12925   قيدت فى   08-12-2016 برقم 

ايداع    4135 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

87 - حمديه شعبان حامد الحصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13842   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    1239 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

88 - مصطفى طه محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14275   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

2010 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

89 - رحاب عبد ربه احمد عبد ربه غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14283   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    2023 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

90 - عبد الرحمن ميلد عبد الرحيم أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3576   قيدت فى   28-09-2010 برقم 

ايداع    1240 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

91 - محمد حمدى عوض الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3813   قيدت فى   01-12-2010 برقم ايداع    

1540 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

92 - ابراهيم سعد محمد توتو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4169   قيدت فى   15-03-2011 برقم ايداع    

322 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

93 - يحيى الحفناوى عبد الحميد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5297   قيدت فى   26-04-2012 برقم 

ايداع    462 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

94 - الليثى للمقاولت العموميه ) محروس حامد محمد صالح الليثى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11273   

قيدت فى   12-04-2016 برقم ايداع    1316 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-11

95 - ابراهيم صبرى عبد الباسط على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13845   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    1242 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

96 - خيرى السيد عبد العال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14334   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

2115 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

97 - سعيد خلف عبد ربه النويهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14456   قيدت فى   08-06-2017 برقم 

ايداع    2340 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

98 - منال عبد ا يوسف سيداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3945   قيدت فى   05-01-2011 برقم ايداع    

37 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

99 - احمد توفيق احمد الشرنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4925   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

100 - احمد توفيق احمد الشرنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4925   قيدت فى   30-11-2011 برقم ايداع    

1425 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

101 - صيدليه الدكتور  احمد فوزى عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5078   قيدت فى   

29-01-2012 برقم ايداع    100 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-28

102 - احمد سمير احمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5366   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    

574 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

103 - عادل مصباح حسن سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10316   قيدت فى   03-12-2015 برقم ايداع    

3143 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02
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104 - محمد صبحى محمد عبدالوهاب نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12967   قيدت فى   2016-12-14 

برقم ايداع    4200 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

105 - أيمن أحمد على عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14394   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

2216 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

106 - صيدلية الدكتور  احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

107 - هشام صلح الدين سعد امين سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6217   قيدت فى   03-04-2013 برقم 

ايداع    469 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

108 - محمد كمال عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9607   قيدت فى   15-07-2015 برقم ايداع    

1944 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

109 - عزيز يوسف ملك جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10091   قيدت فى   20-10-2015 برقم 

ايداع    2732 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

110 - محمود سعيد محمد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13749   قيدت فى   13-03-2017 برقم 

ايداع    1058 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

111 - مصطفى كامل عبدا النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13844   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    1241 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

112 - صبرى عيد على بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12110   قيدت فى   16-08-2016 برقم ايداع    

2716 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

113 - خميس رمضان محمد عبد المقصود عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12169   قيدت فى   

24-08-2016 برقم ايداع    2807 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-23

114 - علياء عبد الفتاح محمد زنباع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13076   قيدت فى   25-12-2016 برقم 

ايداع    4359 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

115 - ايهاب انور موسى سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1036   قيدت فى   04-09-2008 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-03

116 - وليد رمضان عبدالمجيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9510   قيدت فى   28-06-2015 برقم 

ايداع    1788 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

117 - على محمد إسماعيل محمد الديهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10696   قيدت فى   2016-02-02 

برقم ايداع    366 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

118 - احمد محروس ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10859   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    625 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

119 - الشحات كمال أحمد محمد أبو ميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13655   قيدت فى   2017-02-28 

برقم ايداع    865 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

120 - عادل حسن الحسينى الزنقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   242   قيدت فى   01-04-2008 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-31

121 - محمود سعد محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3975   قيدت فى   03-06-2012 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

122 - ميلد كامل نمرود توماس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4931   قيدت فى   01-12-2011 برقم ايداع    

1433 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

123 - ميلد كامل نمرود توماس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4931   قيدت فى   01-12-2011 برقم ايداع    

1434 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

124 - مينا كرم عبد الملك عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4977   قيدت فى   15-12-2011 برقم 

ايداع    1510 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

125 - عيد سعيد عبدالعزيز غيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7527   قيدت فى   10-06-2014 برقم ايداع    

957 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09
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126 - محمد غريب مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9731   قيدت فى   13-08-2015 برقم ايداع    

2143 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12

127 - عبير محمد على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13334   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

307 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

128 - طارق محمود احمد عطيه الشيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13491   قيدت فى   2017-02-09 

برقم ايداع    566 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

129 - نصر وهبة شلبى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14224   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

1922 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

130 - اشرف كامل عبد العزيز شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5432   قيدت فى   25-06-2012 برقم ايداع    

673 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

131 - محمود محمد حسين الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8382   قيدت فى   01-01-2015 برقم ايداع    

1 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-31

132 - جمعه على محمد ابوغنيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8484   قيدت فى   26-01-2015 برقم ايداع    

174 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

133 - هانى العربى عبد المعطى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10466   قيدت فى   2015-12-29 

برقم ايداع    3406 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28

134 - احمد اسماعيل مصطفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13013   قيدت فى   19-12-2016 برقم 

ايداع    4266 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

135 - محمد شحاته ابو اليزيد بسطامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4518   قيدت فى   27-06-2011 برقم 

ايداع    819 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

136 - احمد رشدى سعيد عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8164   قيدت فى   23-11-2014 برقم 

ايداع    2039 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

137 - سامح فؤاد لوندى صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14276   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

2014 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

138 - يوسف حنا زكى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14484   قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    

2389 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12
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تجديد شركات

1 - شركه  السيد مرسى السيد محمد مرسى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13953  قيدت فى  

05-04-2017 برقم ايداع   1430 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

2 - شركه محمد زكريا حافظ الجيزاوى وشريكه محمد حماده عبد اللطيف حسين شال   شركة سبق قيدها برقم :   

1876  قيدت فى  18-05-2009 برقم ايداع   559 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  17/05/2024  12:00:00ص

3 - شركه  هشام سعيد اسماعيل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13951  قيدت فى  05-04-2017 برقم 

ايداع   1428 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

4 - شركه  احمد عبد المنعم عبد المجيد رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1928  قيدت فى  

31-05-2009 برقم ايداع   613 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2024  12:00:00ص

5 - شركه اشرف زغلول محمود متولى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3069  قيدت فى  2010-05-05 

برقم ايداع   618 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2025  

12:00:00ص
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