جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة دمنهور شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1مروة عدلى فرج
قناوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6957ورقم قيد  5708رئيسى
آخر عن مركز تجميع وتوزيع البان ,بجهة محافظة البحيرة عقار  1شارع زراعة  - 3فرهاش  -بملك  /مصطفي
عاطف فرج قناوي
 - 2مروة عدلى فرج
قناوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6959ورقم قيد  5708رئيسى
آخر عن حظيرة ماشيه وتسمين ماشيه ,بجهة محافظة البحيرة عقار  1شارع زراعة  - 3فرهاش  -بملك /
مصطفي عاطف فرج قناوي
 - 3مصطفى رفعت محمد الحربى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6941
ورقم قيد  17827رئيسى آخر عن تجاره سيارات ,بجهة محافظة البحيرة برج المني  -شارع الحمد متفرع من
عبدالمنعم رياض  -بملك  /رفعت محمد الحربي
 - 4انعام حامد السيد حسن نوح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6924
ورقم قيد  41342محل رئيسى عن محمصه لب وسودانى ,بجهة محافظة البحيرة شبرا  20 -شارع شجره
الدر  -بملك  /سهير احمد احمد الفلح
 - 5سعيد ابراهيم عبدالعظيم الحدينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6926ورقم قيد  41343محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة الحدين  -بملك  /مصطفى
محمد على البلتاجى
 - 6على احمد عبدالرحيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6927
ورقم قيد  41344محل رئيسى عن مقهى ,بجهة محافظة البحيرة خلف مسجد الشيخ خالد  -ارض السوق القديم
 بملك  /قبارى صالح احمد خليفه - 7هدي معوض عبدالحميد حميده تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6928ورقم قيد  41345محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة النوبارية  -قريه سيدنا سليمان  -غرب
النوبارية  -بملك  /معوض عبدالحميد حميده ابوخليفه
( - 8مكتب شكر للتوريدات العموميه وصيانه السيارات ) محمد اشرف صبحى عبدالحميد شكر تاجر فرد رأس
ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6929ورقم قيد  41346محل رئيسى عن توريدات
عموميه وصيانه سيارات (فى حدود المسموح به قانونا) ,بجهة محافظة البحيرة شارع الزمرانى  -بملك  /اشرف
صبحى عبدالحميد شكر
 - 9علء رجب شعبان شريف حماده تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6932ورقم قيد  41347محل رئيسى عن ورشه لحام ,بجهة محافظة البحيرة حفص بجوار الجمعيه الزراعيه
طريق البوسطه  -بملك  /صباح عبدالهادي عبدالجواد صالح
 - 10هانى انور موسى مبروك تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6933
ورقم قيد  41348محل رئيسى عن بقاله وعطاره ,بجهة محافظة البحيرة شارع صلح سالم  -بملك  /محمد
محمود على عبيد
 - 11مهدى عبدالجواد عبده الفالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6936
ورقم قيد  41349محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة البحيرة ش على الجارم  -بملك  /ابرهيم
مهدى عبد الجواد الفالح
 - 12وفاء ربيع محمود زين العابدين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6943ورقم قيد  41350محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة البحيرة ش المركب  -النمريه  -بملك /
خالد بدر صالح ادريس
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 - 13داليا عماد عطيه عبد ا حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6945ورقم قيد  41351محل رئيسى عن اقامه وتشغيل واداره مركز تجميل للعنايه بالبشره والشعر والجسم
وتجاره مستحضرات التجميل ,بجهة محافظة البحيرة شارع مستشفى الحجاز  -بملك  /محمود عبد المنعم شعبان
 - 14رضا محمود حنفى على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6948
ورقم قيد  41353محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة الطود  -بملك  /حمدى خالد درويش الحناوى
 - 15محمد وليد محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6952
ورقم قيد  41354محل رئيسى عن ادوات منزليه ,بجهة محافظة البحيرة زاويه صقر  -بملك  /وليد محمد
سليمان الطحاوى
 - 16احمد شوقى محمد العبد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6953
ورقم قيد  41355محل رئيسى عن مكتبه ,بجهة محافظة البحيرة شارع المركز  -بملك  /عادل سعد الروينى
 - 17لمياء سعيد السيد عيسوى عبد الرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  6961ورقم قيد  41356محل رئيسى عن تجاره محاصيل زراعيه واقطان ,بجهة محافظة البحيرة منشاه
الوكيل  -بملك  /نور حامد حسين شمسيه
 - 18جمال عبدالحميد علي عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6963ورقم قيد  41357محل رئيسى عن تجارة الحبوب والبقول بالجملة ,بجهة محافظة البحيرة شارع الجلء
امام بنك القاهرة  -بملك  /عوض عبدالحميد علي
 - 19محمد طاهر ابراهيم ابو رواش يوسف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  6964ورقم قيد  41358محل رئيسى عن محل بيع مستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه ,بجهة
محافظة البحيرة ش بدر الدين حى الحدائق  -بملك  /جمال ابراهيم شحاته خليل
 - 20مصطفى محمد عبد الحميد محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  6966ورقم قيد  41359محل رئيسى عن مبيدات واسمده ,بجهة محافظة البحيرة قريه عمر شاهين
 بملك  /احمد محمد عبد الحميد محمد - 21نجوي فهمي عبدالمنعم المناخلي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6967ورقم قيد  41360محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة البحيرة دمنهور ابراج الجيش
امام نبوي شهاب  -بملك  /امال هاشم بدوي
 - 22عبدالخالق احمد عبدالعال العكازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7039ورقم قيد  18628رئيسى آخر عن اداره مطاعم وكافيهات ,بجهة محافظة البحيرة ش الرضوان البحرى
متفرع من ش طور سينا -شبرا  -بملك  /صفيه عادل عوض عمر
 - 23محمود خالد محمود الفيومي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7022
ورقم قيد  25930رئيسى آخر عن مكتب تصدير وتجارة حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة عقار رقم
 538عقار  - 538الحى الثانى غرب النوباريه  -بملك  /اشرف حسن محمد حسن غلب
 - 24محمد محمد محمود القفاص تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7006
ورقم قيد  26361رئيسى آخر عن معرض لتجاره الموتوسيكلت ,بجهة محافظة البحيرة ق عوض النوحى -
شمال التحرير  -بملك  /محمد محمود محمد القفاص
 - 25اسلم السعيد ابراهيم البربرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6972ورقم قيد  41361محل رئيسى عن نجاره موبيليا ,بجهة محافظة البحيرة مستناد  -بملك  /سمير محمد
فهمى بكر الشريف
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 - 26هيثم انور على محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  6973ورقم
قيد  41362محل رئيسى عن خدمات الكمبيوتر والنظمه المنيه ,بجهة محافظة البحيرة مول ولد البلد قريه
العشر الف  -بملك  /علء سالم عبدالمولى عمر
 - 27علء محمود محمد بسيونى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6974
ورقم قيد  41363محل رئيسى عن ورشه ميكانيكا وقطع غيار سيارارت ,بجهة محافظة البحيرة سنفا  -قريه
شتا  -بملك  /صبرى فهمى يوسف فهمى
 - 28على جمال على سلمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6978
ورقم قيد  41364محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة البحيرة ابو يحيى  -بملك /
اشرف جمال على محمد سلمه
 - 29محمد سيد احمد السيد عليوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6979
ورقم قيد  41365محل رئيسى عن ورشه نجاره يدوى ,بجهة محافظة البحيرة منيه بنى منصور  -بملك /
صبحى محمد عبدالمجيد محمد حجازى
 - 30احمد ابراهيم السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6981
ورقم قيد  41366محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات كهربائيه وانظمه الطاقه الشمسيه ,بجهة محافظة
البحيرة امام مسجد عباد الرحمن  -ابراهيم السيد ابراهيم الشريف
 - 31غاده فخرى مصطفى محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6982ورقم قيد  41367محل رئيسى عن محل خدمات محمول ,بجهة محافظة البحيرة ش على ابن ابى طالب
 بملك  /احمد يوسف محمد محرم - 32سويلم السيد ابو المعاطى عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6984ورقم قيد  41368محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة ابيس القريه الربعه
الرئيسيه  -بملك  /رضا السيد ابو المعاطى عثمان
 - 33احمد محمد عبدالمنعم الفار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6985
ورقم قيد  41369محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب وتسمين ,بجهة محافظة البحيرة النوباريه  -قريه
اليشع غرب النوباريه  -بملك  /احمد محمد عبدالمنعم الفار
 - 34سماح ابراهيم محمد الشرشابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6989ورقم قيد  41370محل رئيسى عن توريدات عموميه وادوات مكتبيه (فى حدود المسوح به قانونا),
بجهة محافظة البحيرة الحرفه القبلى  -بملك  /محمد سعيد عبود حسن سليم
 - 35اسلم محمد عبدالغنى بطور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6992
ورقم قيد  41371محل رئيسى عن مطحن وتجارة بن ,بجهة محافظة البحيرة شارع ابراهيم الدسوقى  -بملك /
مصطفى امين كامل سويدان
 - 36مها عبدالمجيد احمد حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6995
ورقم قيد  41372محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشى حلب ,بجهة محافظة البحيرة عزبه الصاوى قراقص
 بملك  /جبريل كامل جمعه اسماعيل - 37الء ماهر حسن صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6996
ورقم قيد  41373محل رئيسى عن مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة البحيرة جمال عبدالناصر  -بملك  /ماهر
حسن صالح محمد صالح
 - 38احمد جمال حسين على تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6997
ورقم قيد  41374محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فى حدود المسموح به قانونا ) ,بجهة محافظة البحيرة
قريه الدواجن  -شرق ابو المطامير  -بملك  /جمال حسين على التركى
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 - 39باسم مصطفى على صقر تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7008
ورقم قيد  41376محل رئيسى عن بيع مستلزمات موبيليا ,بجهة محافظة البحيرة ش النشو  -بملك  /مصطفى
على مصطفى صقر
 - 40احمد حمدى بسيونى حسين عبدا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7009ورقم قيد  41377محل رئيسى عن ورشة اخشاب يدوى ,بجهة محافظة البحيرة ارمانيا  -بملك /
محمود بسيونى حسين عبدا
 - 41نهاد صلح عبد الحميد بيومى عوض تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  7010ورقم قيد  41378محل رئيسى عن مكتب عموم الستيراد والتصدير ,بجهة محافظة البحيرة ش
الحلبى  -حنان عبد الحميد محمد عليوه
 - 42صباح عبد العزيز جاد ا قويدر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7017ورقم قيد  41379محل رئيسى عن تجاره علفه واسمده ,بجهة محافظة البحيرة مدخل عزبه فرغلى -
بملك  /رشا محمد عبد الونيس ابو غراره
 - 43نعيم الشافعى نعيم عبد البارى راشد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7018ورقم قيد  41380محل رئيسى عن ورشه دوكو سيارات ,بجهة محافظة البحيرة اخر ش المطحن -
بملك  /الشافعى نعيم عبد البارى
 - 44فرحه طارق عبدالسلم ناصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7019ورقم قيد  41381محل رئيسى عن تجارة الخردوات والملبس تجزئه ,بجهة محافظة البحيرة عقار 4
بجوار نادى المعلمين  -بملك  /سامح عبدالفتاح عبدالستار زقزوق
 - 45صيدليه د  /عل على الدين الشهاوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7023ورقم قيد  41382محل رئيسى عن صيدليه بشريه ,بجهة محافظة البحيرة قريه البراهمه قمحه  -بملك /
خيريه شحاته عبدللطيف دومه
 - 46نورا صبرى ابراهيم على سعيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7024ورقم قيد  41383محل رئيسى عن بقاله تموينية ,بجهة محافظة البحيرة ارمانيا  -بملك  /ابراهيم زكى
عبدالمقصود سرور
 - 47عبد ا رمضان حسن المنزلوى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 7025ورقم قيد  41384محل رئيسى عن بقاله تموينيه ( جمعيتى ) ,بجهة محافظة البحيرة ش برغش خلف
المبره  -بملك  /محمود السيد الوكيل
 - 48هيثم رافت السيد الزرقا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 7035
ورقم قيد  41385محل رئيسى عن تربيه ماشيه لبيع اللبان ,بجهة محافظة البحيرة سنهور  -بملك  /حسين
محمد حسين على
 ( - 49المعصراوى للمقاولت العموميه (عبدالباسط حسين مصطفى المعصراوى تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  7040ورقم قيد  41386محل رئيسى عن مكتب مقاولت,
بجهة محافظة البحيرة قرية  13الكوم الخضر  -بملك  /محمد عبدالعظيم حسن
 - 50رامى عبدالمنعم حموده حامد مرزوق تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  7041ورقم قيد  41387محل رئيسى عن تعبئه مواد غذائيه ,بجهة محافظة البحيرة ش المأذنه المتفرع
من ش الجمهوريه  -بملك  /وليد محمود اسماعيل صقر
 - 51نعمه احمد حسب ا وحيده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7044
ورقم قيد  41388محل رئيسى عن حظيره مواشى تسمين وحلب ,بجهة محافظة البحيرة عزبه الطويل كوم
الفرج  -بملك  /رمضان ابوالسعود ابراهيم
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 - 52عبدربه ابراهيم صالح سلومه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7048ورقم قيد  41389محل رئيسى عن اعلف دواجن ,بجهة محافظة البحيرة ارض رشدي يس بجوار
عبدالصادق سيراميك  -بملك  /جمالت محمود عبدالرحمن القاضي
 - 53منار عرفه سعيد ناجى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  7056ورقم
قيد  41391محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة البحيرة شبرا  -شارع الروضه بعد مستودع ابو
كبشه للسمنت  -بملك  /محمد صبرى حسن الليثى
( - 54الهنداوى للتوريدات العموميه ( هنداوى فتح ا محمد هنداوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-05برقم ايداع  7057ورقم قيد  41392محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة
البحيرة النوباريه  -ق  102الحى المميز غرب النوباريه  -بملك  /محمد عرفه سليمان السيد
 - 55كريم اسامه عبدالمنعم الصعيدى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7059ورقم قيد  41393محل رئيسى عن اكسسوار نظارات وساعات ,بجهة محافظة البحيرة حاره السقايين -
خلف شركه الكهرباء  -بملك  /محمد جمال الدين ملوخيه
 - 56علء سعد محمد سيف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  7060ورقم
قيد  41394محل رئيسى عن زيوت وشحوم ,بجهة محافظة البحيرة الدرمليه  -بملك  /يوسف محمد علي
سلمان
 - 57عيد حسين راضى عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7061
ورقم قيد  41395محل رئيسى عن بيع ادوات الرى الحديث ,بجهة محافظة البحيرة قريه صابر رياض غرب
النوباريه  -بملك  /ممدوح محمد يحى محمد
 - 58محمد عبدالسلم صبرى جاب ا حمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  7063ورقم قيد  41396محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه ( فى حدود المسموح
به ) ,بجهة محافظة البحيرة النوباريه رقم  1مولديزرت روز وجهة المدينه -بملك  /عبدالسلم صبرى جاب ا
حمد
 - 59ماهر محمود محمد حمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7068
ورقم قيد  41397محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة ابو سعيفه  -بملك  /امال عيسي
محمد فتح ا
 - 60يونس سعد يونس محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7071
ورقم قيد  41398محل رئيسى عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة البحيرة زواية صقر  -بملك  /عصام سعد
يونس محمد
 - 61نصر عبد الكريم حسن حميده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7073ورقم قيد  41399محل رئيسى عن اسمده ,بجهة محافظة البحيرة النوباريه  -ابو النور  -بملك  /اكرام
فتحى عبد العزيز سعد
 - 62طارق سليمان عبدالرحمن محمد عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  7074ورقم قيد  41400محل رئيسى عن بويات وحدايد ,بجهة محافظة البحيرة حض  6قومبانية
ابوقير  -بملك  /عبده عطيه فراج احمد
 - 63محمد ممدوح السيد عبدالحميد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  7075ورقم قيد  41401محل رئيسى عن محل مواد غذائية ,بجهة محافظة البحيرة برج الهادي شارع
اللقاء امام المعهد الديني  -بملك  /محمد محمود ضيف ا رزق
 - 64سامى صبحى محمد بحور تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7076
ورقم قيد  41402محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة البحيرة قريه المام الغزالى  -بملك  /احمد
السيد محمد محمد سليم
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 - 65وليد اسماعيل عبد الفهيم عرابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7077ورقم قيد  41403محل رئيسى عن مكتب توريد دبش ورمل وسن ,بجهة محافظة البحيرة زاويه حمور
 بملك  /اسماعيل عبد الفهيم عرابى سيف النصر - 66روان محمد كمال الدين محمد زيدان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  7080ورقم قيد  41404محل رئيسى عن حظيرة مواشى تسمين وحلب ,بجهة محافظة البحيرة قرية
الشيخ قاسم  -النمرية  -بملك  /محمد انور عبدالونيس عبدالزين
 - 67صلح عوض عطيه عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7082
ورقم قيد  41405محل رئيسى عن مكتبه ( فيما عدا تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة البحيرة النوبارية -
قريه محمد عبدالوهاب  -غرب النوبارية  -بملك  /نشوي مصطفي حامد خليل
 - 68عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7084ورقم قيد  41406محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة البحيرة مساكن ابو الشقاف -
بملك  /بدوي سيد فرج حسين
 - 69مصطفى السيد احمد عطيه عسر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7086ورقم قيد  41407محل رئيسى عن ترزى ,بجهة محافظة البحيرة طريق العزبه الحمراء  -بملك /
جمال محمد احمد
 - 70كريمه محمد حامد حجازى تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7089
ورقم قيد  41408محل رئيسى عن بيع ملبس وفساتين زفاف ,بجهة محافظة البحيرة ش عصير مكه امام
المحافظه ارض ادمون  -بملك  /على محمد صلح هارون
 - 71على محمد مصطفى الشبكشى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7092ورقم قيد  41409محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة البحيرة ش  23يوليو  -بملك  /محمد
مصطفى على الشبكشى
 - 72حسام محمد ابراهيم صقر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 7093
ورقم قيد  41410محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه  -بملك /
فاتن محمد عبد الرزاق سعيد
 - 73هبه عمر محمد محمد ابو الخير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7133ورقم قيد  33807رئيسى آخر عن ماكينة طحن غلل وحبوب ,بجهة محافظة البحيرة عزبه الكريونى-
ترعه المنشيه  -بملك  /سعيد سعد محمد مشعل
 - 74حسين احمد حسين احمد شاهين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7095ورقم قيد  41411محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة ع اسعد زمران النخل  -بملك  /احمد
حسين احمد شاهين
 - 75محمد فتحي منصور عبدالحليم سالم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  7098ورقم قيد  41412محل رئيسى عن ثلجة تبريد وتجميد ,بجهة محافظة البحيرة حوض  - 4دفشو
 بملك  /السيد فتحي منصور عبدالحليم - 76داود لتوزيع المواد الغذائيه  .عبدالرحمن مبروك عبدالقادر ابراهيم داود تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  7099ورقم قيد  41413محل رئيسى عن توزيع مواد
غذائيه ,بجهة محافظة البحيرة التحاد تابع ابو سعيفه  -بملك  /عبدالقادر ابراهيم داود
 - 77ياسر عبد الهادى على يوسف الشيخ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7100ورقم قيد  41414محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب ,بجهة محافظة البحيرة ع  .الخيتى مصرف
عيسى  -بملك  /محمد عبد الهادى على يوسف
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 - 78حمدي ابوالمكارم محمد علوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7101ورقم قيد  41415محل رئيسى عن حدايد وبويات ,بجهة محافظة البحيرة ش المحكمه  -بملك  /اماني
احمد محمد طلبه النمكي
 - 79سامح جمعه احمد فتح ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7105
ورقم قيد  41416محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة البحيرة العشر الف قريه محمد متولى
الشعراوى  -بملك  /ناصر فاروق ابراهيم الجاويش
 - 80سامح عبدالنبى عبدا محجوب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7111ورقم قيد  41418محل رئيسى عن تجارة فحم وخشب ,بجهة محافظة البحيرة قرية الحريه  -بملك /
حربى صالح عبدالفتاح عبدالمجيد
 - 81محمود عبد العزيز مفتاح على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7112ورقم قيد  41419محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة ارض السوق  -بملك /
عبد العزيز مفتاح على حمد
 - 82هيثم محمد محمد الشناوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7114
ورقم قيد  41420محل رئيسى عن حظيره مواشى تربيه مواشى وبيعها ,بجهة محافظة البحيرة الخليفه -
بمنشيه الوقاف  -بملك  /عطيه مسعود عطيه
 - 83عبدالرحمن مراد رضاء محمود عبدالغفار سلمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  7116ورقم قيد  41421محل رئيسى عن محطة فرز وتعبئة الحاصلت الزراعية
والفاكهة وثلجة لحفظ الخضروات والفاكهة و المواد الغذائية ,بجهة محافظة البحيرة كفر العيص  -بملك  /ورثة
مراد رضا محمود عبدالغفار سلمان
 - 84سلمان ترانس لمقاولت النقل بالسيارات ( عبدالرحمن مراد رضاء محمود عبدالغفار سلمان ) تاجر فرد
رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  7119ورقم قيد  41421رئيسى آخر عن مكتب
مقاولت نقل سيارات ,بجهة محافظة البحيرة كنيسة الضهرية  -بملك  /محمد مراد رضا محمود عبدالغفار
 - 85محمود صبرى محمود عفيفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7117ورقم قيد  41422محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة برج سكاى مول شارع
عبدالسلم الشاذلى وجسر ترعه الخيرى بحى شبرا  -بملك  /صفاء سعد عبدالعاطى سليمان
 - 86رضا محمد عبدالوهاب بيومي التلوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  7120ورقم قيد  41423محل رئيسى عن اصلح كاوتش ,بجهة محافظة البحيرة التوفيقيه  -بملك /
مرين مخلوف محمد ابراهيم
 - 87حسن خيرى ابراهيم حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7121
ورقم قيد  41424محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة ارض الصلح خلف البنك
الهلى  -بملك  /عزت على السيد رجب
 - 88محمد رمضان محمد عبدالشافى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7122ورقم قيد  41425محل رئيسى عن معرض ادوات منزليه ,بجهة محافظة البحيرة مول الخلص
الشعراوى  -بملك  /رمضان محمد عبدالشافى
 - 89سامح جمعه السيد محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7124ورقم قيد  41426محل رئيسى عن مقله لب ,بجهة محافظة البحيرة بورسعيد  -بملك  /عادل احمد
عبدالحميد
 - 90عوض عادل عوض البردان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 7126
ورقم قيد  41427محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ,بجهة محافظة البحيرة الميزانيه  -بملك  /عادل
عوض محمد البردان
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 - 91مجدى ربيع رمضان محمود الباجورى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  7127ورقم قيد  41428محل رئيسى عن علفه وحبوب ,بجهة محافظة البحيرة البستان  -بملك /
رفاعى جمعه خليل رضوان
 - 92اسلم احمد شعبان عبد المطلب عماره تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  7128ورقم قيد  41429محل رئيسى عن مكتب تصدير محاصيل زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة عزبه
ابو نار العوجا  -بملك  /حسن شعبان عبد المطلب عماره
 - 93صبري محمد عبدالخالق زيان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7134ورقم قيد  41430محل رئيسى عن مقاولت مشالت ومقاولت نقل بالسيارات ,بجهة محافظة البحيرة
ش داير الناحيه  -بملك  /سمير رجب محمد عبدالعال
 - 94تامر صبرى محمد على البكرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7135ورقم قيد  41431محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة البحيرة ش من ش جمال
عبدالناصر خلف سيراميك بطيئه  -بملك  /عبدالهادى على عبدالهادى
 - 95محمد حسن محمد حسين زهران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7159ورقم قيد  15228رئيسى آخر عن حظيره مواشي حلبه لدرار اللبان ,بجهة محافظة البحيرة ع
القشلن  -اريمون  -بملك  /متولي عبدالحميد متولي
 - 96محمد ربيع على محمد القالع تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7197ورقم قيد  22828رئيسى آخر عن اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة ش السعاف  -بملك  /احمد
محمد محمد ابو شارب
 - 97ابراهيم خالد احمد ابراهيم رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7172ورقم قيد  27222رئيسى آخر عن تجاره خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة البحيرة نكل العنب  -بملك
 /خالد احمد ابراهيم رمضان
 - 98محمد صابر محمد عبدالوهاب محمد عبيد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7170ورقم قيد  37091رئيسى آخر عن تلجه حفظ وتجهيز اللحوم المجمده ,بجهة محافظة البحيرة
العطف  -بملك  /صابر محمد عبدالوهاب محمد عبيد
 - 99علي شعبان محمد طه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  7148ورقم
قيد  41432محل رئيسى عن ورشه لحام ,بجهة محافظة البحيرة عزبه شعير  -طريق المعاهده  -قرطسا -
بملك  /مديحه محمود محمد طه
 - 100احمد صقر علي صقر شرف الدين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7152ورقم قيد  41433محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة قافله  -بملك  /اسلم محمد علي
صقر
 - 101اشرف عبدالفتاح عبدالعزيز جمعه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7153ورقم قيد  41434محل رئيسى عن ملبس ومفروشات ,بجهة محافظة البحيرة ش زهران  -الدكاوي -
بملك  /ابراهيم عبدالرؤف ابو زيد الملح
 - 102عماد عبدالفتاح عبدالعزيز جمعه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7155ورقم قيد  41435محل رئيسى عن ادوات منزليه واجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة ش زهران
متفرع من شارع المحكمه  -بملك  /ايمن محمد زيدان محمد
 - 103مصطفى احمد فؤاد يونس تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7156
ورقم قيد  41436محل رئيسى عن صالة العاب رياضيه ,بجهة محافظة البحيرة ش عبدالقادر  -بملك /
محمداحمد فؤاد يونس
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 - 104ابراهيم السعيد عبدالرحمن راضى تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7160ورقم قيد  41437محل رئيسى عن عطاره وبقاله ,بجهة محافظة البحيرة قطعه رقم  2قريه الشيخ
محمد متولى الشعراوى -الرضا  -التفتيش الثالث  -بملك  /ابراهيم السعيد عبدالرحمن راضى
 - 105ايمن منصور عبدالمجيد عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7168ورقم قيد  41438محل رئيسى عن محطة غربله وتعبئه حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة
البحيرة ع البرنس  -دسونس  -بملك  /حمد رمضان كامل محمود
 - 106فتحيه عبدالرؤف عبدالحميد ابو بكر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7174ورقم قيد  41439محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة الطباخ ابو الشقاف
 بملك  /عبداللطيف فتحى عبداللطيف - 107شريف يوسف عبدا ابوسليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7181ورقم قيد  41440محل رئيسى عن بيع بطاريات سيارات ,بجهة محافظة البحيرة اللويه  -بملك  /عزه
عبدالوهاب موسى ابوسليم
 - 108صيدلية د  /محمد خالد الشرمة تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7182ورقم قيد  41441محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة البحيرة عزبة النصاري لقانة  -بملك /
محمد حمدي النصاري
 - 109مارى رفعت متياس بخيت تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7183
ورقم قيد  41442محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة البحيرة طريق كوبرى شحتو  -بملك  /سامى
نشات ابو الخير ملك
 - 110مصطفي عبدالرازق محمد ابوالفضل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7184ورقم قيد  41443محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة البحيرة الضهريه  -بملك /
صلح علي محمد باغوت
 - 111احمد فواد محمد زايد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7186
ورقم قيد  41444محل رئيسى عن ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة الطود  -بملك  /بدريه عمر على
جاد
 - 112على زغلول على غازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7187
ورقم قيد  41445محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة نجع الغرابيل  -المنشيه الجديده  -بملك  /سعد
حسن حبيب
 - 113عطيه عطيه محمد الجرف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7189
ورقم قيد  41446محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة المجد  -بملك  /جمال عطيه محمد
الجرف
 - 114اسلم شعبان عطيه عبدالهادى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7190ورقم قيد  41447محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة الثالثه منحل بجوار كوبرى
الروسى  -بملك  /حسن محمود محمد علم
 - 115هانى رمضان عبدالرازق الحفناوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7191ورقم قيد  41448محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة البحيرة ش التيار العالى من ش
عبدالسلم الشاذلى  -بملك  /ايهاب ممدوح ابراهيم على ابوالفتوح
 - 116احمد محمد عوض شلتوت تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7194ورقم قيد  41449محل رئيسى عن معمل تحليل طبيه ,بجهة محافظة البحيرة ش الموقف  -طربمبا -
بملك  /محمد عوض شلتوت
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 - 117كريم علء الدين حسين جبر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7198
ورقم قيد  41450محل رئيسى عن مكتب توريد وتركيب اعمال كهربائى ,بجهة محافظة البحيرة شارع
المحطه شرنوب  -محمد جلل محمود احمد الزينى
 - 118احمد فرج عبدالونيس عيسى خنيفر تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7204ورقم قيد  41451محل رئيسى عن محل ملبس ,بجهة محافظة البحيرة ش عبدالواحد فهمى -
بملك  /محمد عبدالفتاح عبدالحى
 - 119امينه جمال عبدالمعطي علي القاضي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7211ورقم قيد  41453رئيسى آخر عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة البحيرة شارع بور سعيد الغرب -
بملك  /فتحيه رجب عبدالمعطى القاضى
 - 120امنيه جمال عبدالمعطى على القاضى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7206ورقم قيد  41453محل رئيسى عن تعبئه مواد غذائيه ,بجهة محافظة البحيرة شارع الثغر متفرع
من طريق معنيا  -بملك  /نزيه شعبان عبد العظيم محمد
 - 121بدوى عبد العال محمد عبد العال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7208ورقم قيد  41454محل رئيسى عن مصنع اكياس ,بجهة محافظة البحيرة بسطره  -بملك  /محمد محمود
ابراهيم متولى
 - 122د  /ساره سعد جبر خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 7212
ورقم قيد  41455محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة فيل الحوفى منشيه الحوفى خلف مساكن
الستاد
 - 123عبدا بسيونى عبدالرؤف ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 7216ورقم قيد  41456محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة البحيرة عزبه عوض  -بملك /
عبدالرؤف بسيونى عبدالرؤف
 - 124محمد سيد حسين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 7237
ورقم قيد  5866رئيسى آخر عن مكتب استغلل محاجر ومناجم ,بجهة محافظة البحيرة قرية نبيل الوقاد  -بملك
 /سيد حسين ابراهيم
 - 125انور عبدالحكيم عبدالنبي سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7248ورقم قيد  40114رئيسى آخر عن مركز تجميع البان وتجارة وبيع البان ,بجهة محافظة البحيرة عزبه
الغراقه  -الكوم الخضر  -بملك  /عمرو انور عبدالحكيم عبدالنبي
 - 126مشيره سعد شعبان على تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 7221
ورقم قيد  41458محل رئيسى عن ورشه رخام ,بجهة محافظة البحيرة ع ابو سيف  -بملك  /ليلى عبدالستار
عباس ابوسيف
 - 127محمد جمال عبد ا ابو طوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7223ورقم قيد  41459محل رئيسى عن ورشه رخام ,بجهة محافظة البحيرة منشاه فاضل  -بملك  /شعبان
عبد الوهاب شعبان على خليفه
 - 128صيدليه د  /عطيه اسماعيل عطيه البهوتى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  7224ورقم قيد  41460محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة عزيه الشناوى  -زاويه
حمور  -بملك  /نصر مرضى حمد الشناوى
 - 129سلوى نور الدين على خليفة تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7225ورقم قيد  41461محل رئيسى عن مستودع بوتاجاز ,بجهة محافظة البحيرة قليشان  -بملك  /صابحه
محمد منصور محمد العو
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 - 130مسعد عبدالمنطلب عطيه على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7232ورقم قيد  41462محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة وسط المدينه  -بملك
 /محمود محمد السيد نصر
 - 131احمد عزت عبدا عبدالغفار تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7234ورقم قيد  41463محل رئيسى عن عصائر ومرطبات ,بجهة محافظة البحيرة الحدائق  -ابراج
الحلواني  -بملك  /احمد عادل محمد سعيد
 - 132ماهر نجيب ميخائيل اسعد عبدالمسيح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  7235ورقم قيد  41464محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة البحيرة حصة الضهريه  -بملك /
شفاعه غبر ذكي يوسف
 - 133منال مبروك ابراهيم عتمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7238ورقم قيد  41465محل رئيسى عن مكتب تصدير وشحن ,بجهة محافظة البحيرة شارع جهاز مدينه
النوباريه حى  960العقار رقم  8شقه رقم  5غرب مدينه النوباريه  -بملك  /احمد محمود حسن على
 - 134سعيد عبدالوهاب عبدالحليم عبد الدايم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  7239ورقم قيد  41466محل رئيسى عن تجارة سيارات ,بجهة محافظة البحيرة ابو شقاف  -بملك /
سالم عبدالوهاب عبدالحليم
 - 135عزمي اسماعيل رزق رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7240ورقم قيد  41467محل رئيسى عن مركز تجميع وبيع وتجاره البان ,بجهة محافظة البحيرة الغراقه -
الكوم الخضر  -بملك  /احمد عزمي اسماعيل رزق
 - 136امنه يسرى احمد حامد يونس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7241ورقم قيد  41468محل رئيسى عن حظيره مواشى لنتاج اللبان ,بجهة محافظة البحيرة شرنوب -
بملك  /امنيه يسرى احمد حامد يونس
 - 137علوانى محمد علوانى فرج رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  7249ورقم قيد  41469محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة البحيرة ش الترعه الرشيديه
امام الرعايه الصحيه  -بملك  /محمد علوانى فرج رشوان
 - 138انتصار احمد السيد الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7250ورقم قيد  41470محل رئيسى عن ملبس جاهزه ,بجهة محافظة البحيرة قليشان  -بملك  /منال موسى
ابواليزيد مبروك عمرو
 - 139هانى غريب محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 7251
ورقم قيد  41471محل رئيسى عن بقاله ( جمعيتى ) ,بجهة محافظة البحيرة رزافه  -بملك  /محمد غريب
محمد محمد زياده
 - 140مدحت النادى عبداللطيف العمروسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  7256ورقم قيد  41473محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة قريه العقيره  -بملك /
محمد سعد عبدالعاطى كعب
 - 141رمضان حامد محمد عليش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 7265ورقم قيد  41474محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة كوم البركه  -بملك
 /محمود ابراهيم محمد ابراهيم
 - 142خيرى عبدا على الغنام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7272
ورقم قيد  41475محل رئيسى عن تجارة حبوب ,بجهة محافظة البحيرة الحرفه  -بملك  /عفاف سعد حافظ
حمدون
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 - 143اسراء محمد محمد عبد الغفار حباس تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  7273ورقم قيد  41476محل رئيسى عن محل عصير قصب ,بجهة محافظة البحيرة الحدين  -بملك /
اميره جابر مصطفى ولى ا
 - 144مصطفى محمد شرقاوى مبروك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7275ورقم قيد  41477محل رئيسى عن مزرعة دواجن تربيه وانتاج ,بجهة محافظة البحيرة ع عبدالواحد
يحى  -بملك  /حامد عبدالرحمن حامد
 - 145ريمون صابر حلمى بسالى بولس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7277ورقم قيد  41478محل رئيسى عن تجارة حبوب ,بجهة محافظة البحيرة شارع المدرسه  -عزبة
عاشور  -بملك  /صابر حلمى بسالى
 - 146هيام يوسف عبدالهادى دغيم تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7279ورقم قيد  41479محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة اول طريق عزبه ندا  -الخوالد  -بملك
 /خطاب السيد خطاب دغيم
 - 147مروه محمود محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7288
ورقم قيد  41480محل رئيسى عن مزرعه تربيه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة شمال التحرير  -جلل الحوفي
 بملك  /سامي سيد احمد محمود - 148عماد فتحي محمد رواق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7290
ورقم قيد  41481محل رئيسى عن معمل لنتاج الجبن واللبان ,بجهة محافظة البحيرة ابيس  - 3/12بملك /
محمود صبحي محمود علي غنيم
 - 149بسمه خيرى فهمى احمد بهنسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7291ورقم قيد  41482محل رئيسى عن حظيره مواشى حلبه وتسمين ,بجهة محافظة البحيرة نجع سعد -
طيبه  -بملك  /الليثى فهمى احمد بهنسى
 - 150احمد صلح محمد عبدالرحمن عماشه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  7292ورقم قيد  41483محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة البحيرة ابيس  - 3بملك  /نور
محمد السيد العزب
 - 151عصام صالح احمد صالح تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7293
ورقم قيد  41484محل رئيسى عن ورشه حداده ,بجهة محافظة البحيرة عزبه الواعظ طريق مشروع عبد
القادر  -بملك  /هانم سعيد عبد حليم غنيم
 - 152عطاا على الصاوى قنديل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7294ورقم قيد  41485محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة البحيرة رمسيس  -بملك  /على
عطال الصاوى قنديل
 - 153هانى محمد صلح الدين فرج السيد شعبان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-09
برقم ايداع  7295ورقم قيد  41486محل رئيسى عن مزرعة تسمين دواجن ,بجهة محافظة البحيرة عزبة
خميس شحات النقيدى -بملك /رضا جمعة خميس شحات
 - 154صلح الدين محمد ابراهيم الوكيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7296ورقم قيد  41487محل رئيسى عن تجاره حبوب ,بجهة محافظة البحيرة عزبه عاشور  -بملك /
ابراهيم محمد ابراهيم عبد الوكيل
 - 155اسلم امين محمد فتح ا خميس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7297ورقم قيد  41488محل رئيسى عن تجارة الملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة
البحيرة شارع الجلء (البحر )  -بملك  /امين محمد فتح ا خميس
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 - 156عمرو على على غانم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7298
ورقم قيد  41489محل رئيسى عن تجاره جلود خام ,بجهة محافظة البحيرة ش جراج الصفا من ش سنترال
كريم ارض ادمون  -بملك  /على على على غانم
 - 157صباح مبروك عبدالمنعم مبروك سرور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  7301ورقم قيد  41490محل رئيسى عن حظيرة مواشى تسمين وانتاج البان ,بجهة محافظة البحيرة
الكنايس  -بملك  /رجب سعد مبروك سرور
 - 158احمد محمد مهدى زغلول تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7302
ورقم قيد  41491محل رئيسى عن بقاله وعطاره ,بجهة محافظة البحيرة شارع سيدى عمر  -بملك  /خالد
محمد جابر البكاتوشى
 - 159محمود سيد ابو سريع عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7303ورقم قيد  41492محل رئيسى عن توريدات عموميه في منتجات المناحل والعسل واصافات العلف
وخاماتها ومستلزماتها وتصديرها والتصنيع لدي الغير ,بجهة محافظة البحيرة  1شارع التيار العالي ع طه البيضا
 بملك  /ناديه عبدالعظيم صابر - 160هشام سامى محمد محمد الغبيسي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7331ورقم قيد  25879رئيسى آخر عن مكتب توريدات ومعدات هندسيه ,بجهة محافظة البحيرة شبرا النونه
 بملك  /سامي محمد محمد الغبيسي - 161اماني ابراهيم علي عزيز تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7305
ورقم قيد  41493محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة البحيرة امام نادي النصر الرياضي  -بملك /
بهاء سامي محمد مصطفي
 - 162مصطفي سعد محمد رستم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7309
ورقم قيد  41494محل رئيسى عن مكتبه ( فيما عدا تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة البحيرة  13ش
عرابي  -بملك  /محمد سعد محمد رستم
 - 163مني جمال ابو النجا احمد جلل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7310ورقم قيد  41495محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة البحيرة قرية الطبراني  -بملك /
مصطفي عبدالحميد محمد
 - 164على رشاد عبدالحليم كمال الدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7317ورقم قيد  41496محل رئيسى عن محل بيع اقمشة ,بجهة محافظة البحيرة شارع فؤاد عويس  -بملك /
الشحات محمد عبداللطيف
 - 165حوريه عبدالسلم عبدالمنعم البيرقدار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7318ورقم قيد  41497محل رئيسى عن حظيرة مواشي لنتاج اللبان ,بجهة محافظة البحيرة عزبه
زغلول  -قرطسا  -بملك  /جابر عبدالقادر محمد ابراهيم سعفان
 - 166مبروكه على مصطفى محمد مصطفى الشافعى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  7320ورقم قيد  41498محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة صفط
العنب  -بملك  /احمد عبد الغفار ابراهيم عمار
 - 167اسماعيل فتحى عبدالرازق موسى فرجانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  7321ورقم قيد  41499محل رئيسى عن مقاولت تشطيب ,بجهة محافظة البحيرة عزبه الخربه -
بملك  /على فتحى عبدالرازق موسى
 - 168صالح جوده محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7323
ورقم قيد  41500محل رئيسى عن بقالة وعلفة ,بجهة محافظة البحيرة شارع علي بن ابي طالب  -بملك /
محمد جوده محمد حسين
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 - 169ايمن عطيه الصافى مصطفى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7325ورقم قيد  41501محل رئيسى عن محل دوكو سيارات ,بجهة محافظة البحيرة عزبة عيد  -كوم الفرج
 بملك  /عطيه الصافى مصطفى محمد - 170سعيد محمد سعيد محمد عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7328ورقم قيد  41502محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة البحيرة ابوصماد  -بملك /
سعيد محمد سعيد محمد
 - 171صيدلية د  /سعاد محمد عطيه سعد عريف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  7329ورقم قيد  41503محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة ش مدينه قوينا  -منشيه
الحريه  -بملك  /يحيي عبدالعزيز محمد البسومي
 - 172محمد السيد عيسى عبد الدايم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7337ورقم قيد  41504محل رئيسى عن ورشه حداده ,بجهة محافظة البحيرة ع رقم  340قريه سيدنا ادم
غرب النوباريه  -بملك  /السيد عيسى عبد الدايم على
 - 173ثروت اسماعيل محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7340ورقم قيد  41505محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة البحيرة الحجنايه  -بملك  /اسماعيل
محمد احمد
 - 174يوسف عبدالستار محمد عبدالمالك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7341ورقم قيد  41506محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة النجيلى  -بملك /
عبدالستار محمد عبدالمالك محمد
 - 175منصور احمد محمود احمد عطاا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7344ورقم قيد  41507محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة البحيرة قريه  59الدواجن شرق -
بملك  /احمد محمود احمد محمد
 - 176مدحت السيد عبده محمد السروجى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7346ورقم قيد  41508محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة البحيرة كوم حفين بجوار كوبرى
ضيف ا  -بملك  /مجدى السيد عبده محمد
 - 177باسم الدين سعيد متولي سيف النصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7347ورقم قيد  41509محل رئيسى عن مركز صيانه سيارات وضبط زوايا ,بجهة محافظة البحيرة
القريه المركزيه  -العشره الف  -بملك  /هشام محمد صالح عبدالجليل
 - 178احمد عبدالجواد مفتاح سليمان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7349ورقم قيد  41511محل رئيسى عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة البحيرة جناكليس  -عزبة التحرير -
بملك  /محمد عبدالجواد مفتاح
 - 179احمد فرج راضى محمد خميس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7350ورقم قيد  41512محل رئيسى عن محل بيع كاميرات مراقبه ,بجهة محافظة البحيرة زهور المراء -
بملك  /فرج راضى محمد خميس قروم
 - 180طه محمد محمد السيد حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7357ورقم قيد  41513محل رئيسى عن مكتب هندسى ديكور ,بجهة محافظة البحيرة ميدان الجامعه  -بملك
 /ثريا محمود احمد عوض
 - 181احمد طه محمد ذكرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7408
ورقم قيد  17451رئيسى آخر عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة سيدي حمد  -بملك  /فوزية حسن
علي حسن
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 - 182سعاد سعد مجاور ابوعجيله تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7385ورقم قيد  31220رئيسى آخر عن مطبعه ,بجهة محافظة البحيرة محطه  2البذور  -ابو المطامير -
بملك  /احمد محمد عباس حماد
 - 183احمد عطيه محمود الشرقاوي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7389ورقم قيد  34293رئيسى آخر عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة البحيرة قمحه  -بملك  /عطيه
محمود عبدالحميد الشرقاوى
 - 184عفاف حمدي لملوم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7421
ورقم قيد  35725رئيسى آخر عن معرض سيارات ,بجهة محافظة البحيرة قريه طه حسين  -غرب النوباريه -
بملك  /عماد عبدالنبي بسيس
 - 185امال على الصاوى حبيب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7400
ورقم قيد  37087رئيسى آخر عن مركز لتجميع اللبان ومشتقاتها ,بجهة محافظة البحيرة ع حجازي -
الدلنجات  -بملك  /خالد عباس عبدالنبي حميده
 - 186محمد رياض محمد المسلمانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7358ورقم قيد  41514محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة البحيرة ديبى  -بملك  /ياسر
مرزوق محمد احمد زايد
 - 187عزت حارس علي عجوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7360
ورقم قيد  41515محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة البحيرة ديبي  -بملك  /عاطف محمد
خدرجي ابوالزين
 - 188علي علي حسن القوني تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7362
ورقم قيد  41516محل رئيسى عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان ,بجهة محافظة البحيرة محلة بشر  -بملك /
دياب علي حسن التوني
 - 189حازم حامد سعيد جمعه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7363
ورقم قيد  41517محل رئيسى عن حظيره مواشى تسمين والبان ,بجهة محافظة البحيرة العرقوب  -بملك /
مطيع حامد سعيد جمعه
 - 190محى جبريل حسن عامر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7364
ورقم قيد  41518محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة ع قنديل محمد قنديل  -البستان -
بملك  /حسن جبريل حسن عامر
 - 191توفيق رمضان احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7365ورقم قيد  41519محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة البحيرة حى شرق
المدينه  -بملك  /حسن حافظ حسن الشمونى
 - 192خير ا عبدالخالق ابوبكر موسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7368ورقم قيد  41521محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عامه ,بجهة محافظة البحيرة
النوباريه  -شقه رقم  10الدور الثالث الحى الول قطعه  - 9بملك  /شاهين منصور جمعه منصور
 - 193احمد عبدالعزيز محمد الطروش تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7371ورقم قيد  41522محل رئيسى عن مزرعه تربيه مواشى ,بجهة محافظة البحيرة مركز  2سائقين
 بملك  /عبير شعبان احمد - 194محمد احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7372ورقم قيد  41523محل رئيسى عن بيع لحوم واسماك ,بجهة محافظة البحيرة ش صلح سالم -
بملك  /احمد ابراهيم ابو طالب عبدالرحيم
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 - 195دعاء عبد الرحيم محمد سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7377ورقم قيد  41524محل رئيسى عن حدايد وبويات ,بجهة محافظة البحيرة كفر عوانه  -بملك  /محمد
محسن الحبال
 - 196اسماء عبد الصمد محمد بديع تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7379ورقم قيد  41525محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة عزبه البلمون  -زاويه صقر  -بملك /
عبد الصمد محمد بديع محمد
 - 197صيدليه د  .وفاء محمد ضيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7380ورقم قيد  41526محل رئيسى عن صيدليه بشريه ,بجهة محافظة البحيرة  13حى الروضه عند بوابه
الدلنجات خلف البنك الهلى  -بملك  /وفاء محمد ضيف حميده رواق
 - 198عبدالرحيم عبدالعظيم ثابت محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7381ورقم قيد  41527محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة قريه السلم  -بملك
 /عبداللطيف عبدالعظيم محمد محمد
 - 199مصطفى اسماعيل مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  7383ورقم قيد  41528محل رئيسى عن حظيره لتربيه المواشى وانتاج البان ,بجهة محافظة
البحيرة كفر بولين  -بملك  /احمد عبدالغفار محمد جاد
 - 200عبدالرحمن سعد عبدالغفار مدكور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7386ورقم قيد  41529محل رئيسى عن مدشه ,بجهة محافظة البحيرة ع دواد  -محله كيل  -بملك /
عبدالخالق مهدي محمد سعد داود
 - 201هدير رزق محمد على تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7391
ورقم قيد  41530محل رئيسى عن ملبس جاهزه (فيما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة البحيرة شارع
الجمهوريه  -بملك  /يوسف عبد المالك صقر
 - 202بسام حماده عبدالحميد علي السقا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7394ورقم قيد  41531محل رئيسى عن حظيرة مواشي حلبة ,بجهة محافظة البحيرة ع ابو اليزيد
الشرقاوي  -البستان  -بملك  /ربيع الزرقاني عبدالرسول
 - 203سحر محمد محمد شريف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7395
ورقم قيد  41532محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة م خياط  -بملك  /صابرين غيضان محمود
محمد
 - 204رفعت عبدالعزيز زين العابدين هنيدى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7409ورقم قيد  41534محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب ,بجهة محافظة البحيرة عزبه الريكو -
حوض فلنب وبريه  -بملك  /رفعت عبد العزيز زين العابدين هنيدى
 - 205احمد يوسف رزق يوسف الحنفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7410ورقم قيد  41535محل رئيسى عن خردوات ,بجهة محافظة البحيرة محله المير  -بملك  /يوسف رزق
يوسف الحنفى
 - 206صيدلية د  /سهير عوض الشيخ تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7411ورقم قيد  41536محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة البحيرة مدخل سنطيس  -بملك  /حمدي
محمد محمد حمد الشيخ
 - 207نرجس ثابت شكرى عيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7412ورقم قيد  41537محل رئيسى عن محل بقاله ومثلجات ,بجهة محافظة البحيرة ش رشدى يس الطريق
الدائرى امتداد شارع المدارس  -بملك  /محمد السعيد على ابوزيد
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 - 208صيدلية د  /شروق الشناوي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7413ورقم قيد  41538محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة حوض  6طريق علي ماهر الخط
الوسطاني  -بملك  /عبدالغني احمد محمود بدر
 - 209مني سامي مصطفي زكريا تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7415ورقم قيد  41539محل رئيسى عن صيانه وتوريد قطع غيار معدات ثقيله ,بجهة محافظة البحيرة عز
الدين  -بملك  /محمود عبدالونيس عبدالجليل
 - 210هيثم على عباس النجار تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7454
ورقم قيد  16175رئيسى آخر عن توريدات عموميه ( فيما عدا توريدات العماله والنترنت في حدود المسموح
به قانونا ) ,بجهة محافظة البحيرة الحجانيه  -بملك  /حسين علي عباس النجار
 - 211ادريس ربيع معوض عبدالونيس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7447ورقم قيد  36760رئيسى آخر عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة القرشى البستان  -بملك /
عواطف عبدالحميد ريف ا الشهب
 - 212حسام حسن عبد ا حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7427
ورقم قيد  41540محل رئيسى عن مركز لتجميع اللبان ,بجهة محافظة البحيرة سكران  -بملك  /محمد حسن
عبدا حسن
 - 213صلح محمد السيد العزب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7428
ورقم قيد  41541محل رئيسى عن بيع لحوم مجمده وشوايه ,بجهة محافظة البحيرة محل رقم  37غربي مركز
شباب قريه  6اكتوبر  -بملك  /مركز شباب قريه  6اكتوبر
 - 214محمد حمدى محمد عشبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7429
ورقم قيد  41542محل رئيسى عن مفروشات ,بجهة محافظة البحيرة ش المغاربه  -سوق الخيرى  -بملك /
حمامى يحى ابراهيم حمامى
 - 215عباس سعيد عباس المراكبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7430ورقم قيد  41543محل رئيسى عن حظيرة مواشى لنتاج اللبان ,بجهة محافظة البحيرة سمخراط -
بملك  /عبدالواحد عباس احمد المركبى
 - 216ميرفت سعيد سعد عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7432ورقم قيد  41544محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب ,بجهة محافظة البحيرة الكوم الخضر -
بملك  /عزمى اسماعيل رزق رشوان
 - 217ساميه ابراهيم البيومي البربري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7433ورقم قيد  41545محل رئيسى عن حظيرة مواشي تسمين وحلبه ,بجهة محافظة البحيرة قرية اليمان
جمعية الظافر شمال التحرير  -بملك  /احمد سعد خليل احمد
 - 218ابراهيم فوزى ابراهيم كريم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7438ورقم قيد  41546محل رئيسى عن تجاره حبوب ,بجهة محافظة البحيرة المسين  -بملك  /امل عبد
المنعم شكر
 - 219ابراهيم موسى ابراهيم خضر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7440ورقم قيد  41547محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة البحيرة عزبه
عيسى ابودره  -بملك  /وليد عبدالمجيد محمد عبد الفتاح
 - 220مروه مصطفى حسن محمد ابو العل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7443ورقم قيد  41548محل رئيسى عن موبليات ,بجهة محافظة البحيرة البلكوس  -بملك  /كمال
مختار القط
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 - 221ابرام عقوب منسى عيسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7444ورقم قيد  41549محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة البحيرة عزبة عاشور  -بملك
 /ميلد فكرى شاكر
 - 222ايمان حسن محمد الجروانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7445ورقم قيد  41550محل رئيسى عن معرض اجهزه كهربائيه وادوات منزليه ,بجهة محافظة البحيرة
قريه القلعه  -الملقه  -بملك  /محمد حسن محمد الجروانى
 - 223شريهان متولي حامد متولي حجاج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7448ورقم قيد  41551محل رئيسى عن مكتب مقاولت خرسانات وتشطيبات ,بجهة محافظة البحيرة شارع
البحر  -الكريون  -بملك  /لبيبه عبدالحميد بسيوني رمضان
 - 224ياسمين عرفه عبدالحميد محمد عرفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7450ورقم قيد  41552محل رئيسى عن مقاولت دهانات ,بجهة محافظة البحيرة سيدى حمد  -بملك /
عرفه عبدالحميد محمد عرفه
 - 225برديس السيد حسن محمد التربى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7451ورقم قيد  41553محل رئيسى عن قاعة افراح ,بجهة محافظة البحيرة الطريق الدولى  -بدرالدين -
سيدى شحاته  -بملك  /منصور عبدا منصور بريك
 - 226عبد المنعم بيومى عبد المنعم سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7455ورقم قيد  41555محل رئيسى عن ورشه لحام كهرباء ,بجهة محافظة البحيرة ارض البسيونى
خلف الميناء  -منشيه الحريه  -بملك  -1/محمد ومحمود وانغام بيومى عبد المنعم سيد احمد  -2 -تهانى عبده محمد
عزب
 - 227حازم السعيد احمد خميس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7457
ورقم قيد  41556محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة البحيرة طورنو  -القصر  -بملك  /محمد
السعيد احمد خميس
 - 228عبدالحميد لطيف عبدالحميد ابوزامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7458ورقم قيد  41557محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة البحيرة محل بماكن مبارك
امام المستشفى العام  -بملك  /زينب كمال احمد حلبى
 - 229عبدالحميد صالح عبدالحميد صالح الزنقلى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  7461ورقم قيد  41558محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة محلة صا  -بملك  /نبيله
احمد سعد ابراهيم الزنقلى
 - 230محمد فتحي بسيوني بسيوني النمرواي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7462ورقم قيد  41559محل رئيسى عن فراشة وكهرباء افراح ,بجهة محافظة البحيرة محلة صا -
بملك  /محمد عبدالمجيد عبدالفتاح الخولي
 - 231السيد احمد السيد عثمان المرلي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7465ورقم قيد  41561محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات ,بجهة محافظة البحيرة الحجانيه  -بملك /
احمد السيد احمد
 - 232محمد السيد رجب محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7466ورقم قيد  41562محل رئيسى عن مستحضرات تجميل وعطور ,بجهة محافظة البحيرة شارع
الجمهوريه  -بملك  /عماد عبدالمقصود حسين شحاته
 - 233محمود محمد عبد الجواد منصور عيسى دبوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  7507ورقم قيد  3936رئيسى آخر عن مخزن لتجارة الدويه ,بجهة محافظة
البحيرة ش المجلده  -خلف مسجد الغمري  -طريق النشو  -البحيرة  -بملك  /احمد محمد عبدالجواد عيسي
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 - 234مصطفي هاني محمد عبدالمجيد الجمل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  7482ورقم قيد  38343رئيسى آخر عن تجارة تقاوي وبذور بطاطس ,بجهة محافظة البحيرة الخوالد -
بملك  /هاني محمد عبدالمجيد الجمل
 - 235ايمان محمد شعبان محمد علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7478ورقم قيد  41255رئيسى آخر عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة البحيرة بجوار نادي جولدن طريق
ايتاي البارود الدلنجات  -بملك  /لبيب سامي لبيب ابو زريده
 - 236خليل شحات حميده عويدات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7476ورقم قيد  41563محل رئيسى عن مكتب التوريدات العامه وتأجير المعدات الزراعيه ,بجهة محافظة
البحيرة ق  414الحي الثاني مدينه النوبارية  -بملك  /محمد شحاته محمد علي
 - 237هلل محمد ابراهيم ابوخد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 7480
ورقم قيد  41564محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة البحيرة بريدان  -النخله البحريه  -بملك /
جمعه يوسف الجالى بريدان
 - 238اسماء مصطفى عبدالمجيد مصطفى اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  7489ورقم قيد  41566محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة منشاة النصر  -بملك /
مصطفى عبدالمجيد مصطفى
 - 239مريم ماهر كامل عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7490ورقم قيد  41567محل رئيسى عن حظيره مواشى البان وتسمين ,بجهة محافظة البحيرة عزبه ليان -
كوم البركه  -بملك  /غطاس ملك عبدالسيد نصر
 - 240احمد رجب سيد احمد مرسي مطير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  7497ورقم قيد  41568محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة البحيرة منشأة رزافه  -بملك /
رجب سيد احمد مرسي مطير
 - 241محمد راتب فتحى عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7499ورقم قيد  41569محل رئيسى عن مكتبه (فيما عدا تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة البحيرة
جناكليس  -بملك  /ناجى عطيه صالح
 - 242جمال عبد الغنى عبد الرازق محمود مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  7508ورقم قيد  41571محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع وتوريدات لحساب
الغير ,بجهة محافظة البحيرة ع العمص  -بملك  /عبدالغنى عبدالرازق محمود مصطفى
 - 243اسماعيل رياض عبدالعزيز زهانه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7510ورقم قيد  41572محل رئيسى عن مكتب مقاولت وعزل متعدد ,بجهة محافظة البحيرة ع الشامى -
قابيل  -بملك  /رياض عبدالعزيز محمد زهانه
 - 244سامح عبدا محمود الفقي تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7511ورقم قيد  41573محل رئيسى عن مزرعه مواشي تسمين وانتاج البان ,بجهة محافظة البحيرة دنشال -
بملك  /عبدا محمود اسماعيل عطيه الفقي
 - 245محمد عبدا محمد عبدا خليل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7517ورقم قيد  41574محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات وخدمه لموزين ,بجهة محافظة البحيرة ع ابو
حسين  -بملك  /ناجح ناجى محمد محمود ابو حسين
 - 246محمد جلل مدنى مهدى خضر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7525ورقم قيد  41575محل رئيسى عن تجهيز حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة عزبه زغلول -
نجع عبد الوكيل نواره  -الكوم الخضر  -بملك  /عاطف جلل مدنى خضر
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( - 247مكتب ابو زيد للمقاولت ( محمود اسماعيل احمد احمد ابو زيد ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-16برقم ايداع  7526ورقم قيد  41576محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة
البحيرة ممتاز الكبرى  -الكوم الخضر  -بملك  /اسماعيل احمد احمد ابو زيد
 - 248مرفت فوزى عبدالحميد على الجندى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  7527ورقم قيد  41577محل رئيسى عن مصنع ملبس( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
البحيرة عزبة عبداللطيف الجندى  -البستان  -بملك  /احمد مرضى عبداللطيف الجندى
 - 249احمد محمد غريب محمد بدر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7528ورقم قيد  41578محل رئيسى عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة عزبه
الشوكه  -بملك  /محمد غريب محمد بدر
 - 250محمد عبدالفتاح محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7529ورقم قيد  41579محل رئيسى عن مكتب توريدات وتشطيبات ,بجهة محافظة البحيرة قطعه رقم 89
شارع عبدالفتاح ابوسليمان  -بملك  /عبدالفتاح محمد سليمان موسى
 - 251ايمن رضا على شريف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7530
ورقم قيد  41580محل رئيسى عن خدمات محمول ,بجهة محافظة البحيرة شارع النقطه العشر الف  -بملك /
محمد محمود محمد اسماعيل
 - 252رضا محمد السنوسى محمد عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  7531ورقم قيد  41581محل رئيسى عن مكتب لعمال التشطيبات والديكور ,بجهة محافظة البحيرة ش
متفرع من ش المجلده  -بملك  /شعبان محمد على الجندى
 - 253محمد على حامد منصور تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7533
ورقم قيد  41582محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة حوض  11عزبه الثلجه طريق
على ماهر  -بملك  /ايهاب صلح احمد
 - 254رامى محمد مبروك علم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7534
ورقم قيد  41583محل رئيسى عن محل بيع ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
البحيرة تقاطع احمد عرابى مع ش الشيخ شلتوت  -بملك  /اسامه على جمال الدين محمد عبدالغنى
 - 255فهمى عبد الحليم فهمى الخولى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7535ورقم قيد  41584محل رئيسى عن سلع تموينيه ,بجهة محافظة البحيرة شارع السد العالى  -امام مسجد
السد العالى  -بملك  /زيزى العزب ابو المجد الشمارق
 - 256محمود سيد على اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7536
ورقم قيد  41585محل رئيسى عن محل ملبس جاهزه ( فيماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة البحيرة
ش احمد محرم امام المدرسه الحديثه  -بملك  /سالم على حموده
 - 257حماده محمد جمعه امام عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7537ورقم قيد  41586محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة سيدى حمد  -بملك /
فهيمه عباس عبد الحميد محمد ابراهيم
 - 258محمد احمد عبدالرحمن محمد الجاكى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  7538ورقم قيد  41587محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة البحيرة العزه شمال التحرير  -بملك /
حمدى محمد احمد عبدالرحمن
 - 259صبحى عبدالحليم عبدالحميد حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  7541ورقم قيد  41588محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة البحيرة الشراقوه  -بملك  /صبحى
عبدالحليم عبدالحميد حسانين
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 - 260محمود عوض محمد حبيبه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7543ورقم قيد  41589محل رئيسى عن بيع مبيدات ومخصبات زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة ش عزيز
المصرى  -بملك  /منى حسن مبروك صفار
 - 261محمد حمدى بسيونى طحاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7545ورقم قيد  41590محل رئيسى عن مكتب مقاولت ميكانيكيه ,بجهة محافظة البحيرة الحدائق خلف
المطافى  -بملك  /حمدى بسيونى طحاوى
 - 262سليمان على سليمان حرفوش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7548ورقم قيد  41592محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة سكران  -زهور المراء -
بملك  /ابراهيم ناجى عبدالهادى ابراهيم
 - 263اسحق راجى اسحق عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7549
ورقم قيد  41593محل رئيسى عن بيع اجهزة كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة شارع السوق القديم  -بملك /
رضا وعادل عزمى موسى
 - 264حسن قطب احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7552
ورقم قيد  41594محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة ابو صماده كوم زمران -بملك /
نادر يوسف امين هيبه
 - 265فتحيه محمد خليل حسان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7553
ورقم قيد  41595محل رئيسى عن مكتب خدمات بتروليه ,بجهة محافظة البحيرة ش فراولو  -بملك  /احمد
محمد خليل سعد حسان
 - 266محمود عطيه هيبه ا ملح تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7562ورقم قيد  41596محل رئيسى عن توريدات عموميه ,بجهة محافظة البحيرة محطه  - 2بملك  /عطيه
هيبه ا احمد ملح
 - 267سيف الدين احمد حسن على قاسم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7563ورقم قيد  41597محل رئيسى عن تجاره مفروشات ,بجهة محافظة البحيرة قريه بولد  -بملك  /احمد
حسن على قاسم
 - 268محمد فرج محمد احمد الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7564ورقم قيد  41598محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة رشاد هبيله  -درشابه  -بملك  /حميده
احمد حسن النجار
 - 269مصطفى كامل عبدالمنعم بسيونى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7565ورقم قيد  41599محل رئيسى عن تجاره زجاج ,بجهة محافظة البحيرة شارع البنط  -بملك  /على
على اباظه
 - 270السيد محمد السيد محمد حجازى تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7566ورقم قيد  41600محل رئيسى عن معرض موبيليا ,بجهة محافظة البحيرة قريه الحسين  -بملك /
حسونه محمد مصطفى فايد
 - 271عبد الرؤف السيد عبد الرؤف احمد خليل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  7569ورقم قيد  41601محل رئيسى عن محل اسمنت ,بجهة محافظة البحيرة ناحيه عزب شبرا
بحوض الكرداسى نمره  2قسم ثانى خلف النادى الجتماعى  -بملك  /عبد الرؤف السيد عبد الرؤف احمد خليل
 - 272عفاف حسن احمد يعقوب تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7570
ورقم قيد  41602محل رئيسى عن مكتبه ,بجهة محافظة البحيرة اريمون  -بملك  /عاطف عابد كافورى
حسين
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 - 273محمد نبهان القطب محمود مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  7571ورقم قيد  41603محل رئيسى عن مبيدات ,بجهة محافظة البحيرة النوباريه  -عقار رقم 285
قرية الشجاعه  -بملك  /عبدالستار فوزى سليمان عبدالقادر
 - 274نجوى ابراهيم السيد الصماد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7573ورقم قيد  41604محل رئيسى عن مكتب مقاولت سيارات ,بجهة محافظة البحيرة شارع الفيل امام
سوق الخضار  -افلقه  -بملك  /محمد حسن محمد شمه
 - 275هيثم احمد عبدالحميد محمد عسران تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  7576ورقم قيد  41605محل رئيسى عن موزع مواد غذائيه بعموله ,بجهة محافظة البحيرة عقار رقم
 7مدخل دمتيوه الرئيسى  -بملك  /محمود ابراهيم حسن الشامى
 - 276اسلم ابراهيم حامد محمد الدقوة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7620ورقم قيد  41079رئيسى آخر عن تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة المام مالك  -بملك  /موفق
علواني مرزوق
 - 277صيدلية د  /شيماء مهني ابو صماده تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  7581ورقم قيد  41606محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة ش  - 10مجاور ارض نصره
 شبرا  -بملك  /أحمد محمد متولي النبوي - 278محمود عاشور رجب ايوب سلطان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  7582ورقم قيد  41607محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة البحيرة كوم البركه  -بملك
 /محمد عصام عبدالنبى محارب الزيات
 - 279عزت ابراهيم محمد عبدالقادر هزاع  .هزاع للسمده و المبيدات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-19برقم ايداع  7584ورقم قيد  41608محل رئيسى عن اسمده ومبيدات ,بجهة محافظة
البحيرة قريه الشجاعه غرب النوباريه  -بملك  /محمود كامل محمد ابراهيم
 - 280امانى محمود عبدالعزيز بسيونى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7585ورقم قيد  41609محل رئيسى عن محل بيع مجمدات ,بجهة محافظة البحيرة ش عبدالقادر فياله  -بملك
 /وائل جمال احمد حماد
 - 281قدرى عبدالخالق حمزه مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7587ورقم قيد  41610محل رئيسى عن نقل وتوزيع حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة حفص -
بملك  /خطاب كامل المسيرى
 - 282السيد شفيق على احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7592
ورقم قيد  41611محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة رزافه ع محمد كريم  -بملك /
معوض زياده محمد كريم
 - 283احمد الصافى عوض السيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7593
ورقم قيد  41612محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة البحيرة نبير بجوار المعهد الدينى  -بملك /
محروسه بيومى عبد السيد حماده
 - 284رمضان رجب حافظ رجب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7594ورقم قيد  41613محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة ابو خطيب  -كوم الفرج -
بملك  /غيث عبدا غيث
 - 285مصطفى محمد عبدالرحيم زعير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7597ورقم قيد  41614محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة البحيرة  4ش الروينى عزب شبرا
 -بملك /على حمدى على الشحيمى
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 - 286محمد عبدا سعد عبدا البوهى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7598ورقم قيد  41615محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه متكامله ,بجهة محافظة البحيرة بندر كفر
الدوار  -شارع الرفق بالحيوان  -السعرانيه  -بملك  /عبدا سعد عبدا البوهى
 - 287محمود محمد زكريا مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7600ورقم قيد  41616محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات (فى حدود المسموح به قانونا),
بجهة محافظة البحيرة ع ابو السعد  -بملك  /محمد زكريا مرسى حسن
 - 288اسلم صلح فاروق معبد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7601
ورقم قيد  41617محل رئيسى عن محل احذيه ,بجهة محافظة البحيرة محطه  2النصر  -بملك  /صلح فاروق
معبد فتح الباب
 - 289عادل ناجى عبدالقادر حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7602ورقم قيد  41618محل رئيسى عن تجاره وتوريدات العلف ومستلزمات المزارع ,بجهة محافظة
البحيرة القرنين  -بملك  /ناجى عبدالقادر حسن يوسف
 - 290شمس حسنى حسن القبانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7603
ورقم قيد  41619محل رئيسى عن توريدات تجاريه لبيع وصيانة فلتر ,بجهة محافظة البحيرة ش لبفور
سيزون خلف النادى الجتماعى  -بملك  /احمداسعد عبدالواحد عرفات
 - 291احمد ثابت محمد عبدالعزيز المزين تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7605ورقم قيد  41620محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة البحيرة بويط  -بملك  /ثابت محمد
عبدالعزيز المزين
 - 292احمد سيد احمد السنوسي حسن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7608ورقم قيد  41621محل رئيسى عن مكتب تأجير سيارات ,بجهة محافظة البحيرة صلح الدين  -بملك /
سيد احمد السنوسي حسن
 - 293احمد امين محمد السعيد زويل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7613ورقم قيد  41622محل رئيسى عن استيراد وتصدير حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة ش
مستجد امام مبنى المحافظ من ش عبدالسلم الشاذلى  -بملك  /ياسر احمد دردير احمد
 - 294وليد سعد محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7616
ورقم قيد  41623محل رئيسى عن محل مركز تجميع وتجارة البان ,بجهة محافظة البحيرة ع الفلفي  -بملك /
رمضان رشاد بسيوني عون
 - 295ثناء حسنى عطيه عبدالعزيز الشريف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  7617ورقم قيد  41624محل رئيسى عن ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة
البحيرة قرية المجد  -بملك حسنى محمود عطا الشريف
 - 296بشير محمد جابر مبروك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7621
ورقم قيد  41625محل رئيسى عن غيار زيت ,بجهة محافظة البحيرة حى السلم  -بملك  /سعيد عبد النبى
عميته مبارك
 - 297محمد عبدالوهاب محمود عطوه حيدر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  7622ورقم قيد  41626محل رئيسى عن تجارة حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة المام
الغزالى  -البستان  -بملك  /عبدالوهاب محمود عطوه حيدر
 - 298محمود ناجى عبد الحميد جاب ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7624ورقم قيد  41628محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة البحيرة اول طريق النشو  -برج
الحمد  -بملك  /احمد السيد عبد الجواد مقلد
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 - 299هديه احمد محمود عبد السميع تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7630ورقم قيد  41629محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة ع يونس حميده  -بملك  /طلل محمد
ابو زريده فرج
 - 300الشحات على الشحات عبيد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7683ورقم قيد  13435رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة البحيرة النوبارية  -محل  18بلزا
مول بملك  /اشرف عبدالرازق محمد عاشور
 - 301محمد سامى محمد عبدا الحناطى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  7665ورقم قيد  21943رئيسى آخر عن مغسلة سيارات ,بجهة محافظة البحيرة كنيسة اورين  -بملك /
علي سامي محمد الحناطي
 - 302مهنا منصور عطيه صابر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7677
ورقم قيد  37484رئيسى آخر عن محل بيع اسماك جمله ,بجهة محافظة البحيرة طلمبات برسيق  -بملك /
منصور عطيه صابر
 - 303رضا عبدالحليم محمد جمعه شتا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7633ورقم قيد  41630محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة البحيرة الزنط برسيق  -بملك  /يسرى
رزق عوض سويف
 - 304احلم محمد احمد الجاويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7635ورقم قيد  41631محل رئيسى عن حظيره مواشي تسمين وحلب ,بجهة محافظة البحيرة العشر الف
 بملك  /ناصر فاروق ابراهيم الجاويش - 305حسن ابراهيم محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7636
ورقم قيد  41632محل رئيسى عن محل منظفات ,بجهة محافظة البحيرة بندر كفر الدوار  1 -منشيه الزقم
السناهره  -بملك  /محمد ابراهيم محمد محمد
 - 306محمد حلمي يوسف حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7637
ورقم قيد  41633محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة المنشيه الجديده  -بملك  /سماح عاطف سالم
 - 307فارس عبدا ابراهيم عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7641ورقم قيد  41634محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب وتسمين ,بجهة محافظة البحيرة قريه عسران
الشامى  -بملك  /كرم صبحى السيد يوسف
 ( - 308مهران للتصدير) نبيل احمد مهران ابو مسلم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  7642ورقم قيد  41635محل رئيسى عن تصدير وفرز وتعبئه وتهيئه وتبريد
وتجميد وتخزين الحاصلت الزراعيه ,بجهة محافظة البحيرة حوشه  8مزرعه  - 4بملكه
 - 309مكتب الزهيرى للمقاولت العامه والتوريدات والخدمات البتروليه (جمال محمد على ابوالعل الزهيرى )
تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  7643ورقم قيد  41636محل رئيسى
عن مكتب مقاولت توريدات والخدمات البتروليه ,بجهة محافظة البحيرة خلف كلية اللغه العربيه  -بملك  /هناء
احمد عبدالكريم سالم
 - 310طارق جميل علي الخيال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7644
ورقم قيد  41637محل رئيسى عن ورشة لحام معادن ,بجهة محافظة البحيرة قريه المام الغزالي  -البستان -
بملك  /افتخار محمد حسن السود
 - 311علء فرج عبدا ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7645
ورقم قيد  41638محل رئيسى عن بقاله وياميش ,بجهة محافظة البحيرة ع عثمان القبليه  -بملك  /عبدالعزيز
فرج عبدا ابراهيم
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 - 312فرج فتحى يحى عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7647
ورقم قيد  41640محل رئيسى عن حظيره مواشى تسمين ,بجهة محافظة البحيرة ع حارس  - 1بملك  /امنيه
بسيس حموده محمد
 - 313فرغلى محمد محمد حسن دواود تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7648ورقم قيد  41641محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير ,بجهة محافظة البحيرة قرية سنطيس طريق
الخيرى  -بملك  /شاديه محمد على بدر
 - 314اشرف حميده بسيس سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7653
ورقم قيد  41642محل رئيسى عن تربيه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة عزبه هنيدى كوم الفرج  -بملك  /خالد
جابر عبدالمعطى كبيش
 - 315احمد حمدي عبدالعزيز راضي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7654ورقم قيد  41643محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة البحيرة ش ابراهيم الدمنهوري  -خلف مركز
القمه  -بملك  /احمد محمد السوسي احمد محمد نصره
 - 316رامى عبدالله محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7655ورقم قيد  41644محل رئيسى عن خدمات محمول ,بجهة محافظة البحيرة قرية اليمان شمال التحرير
 بملك  /عبدالناصر على محمد احمد - 317محمد احمد شعبان محمد السعداوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  7656ورقم قيد  41645محل رئيسى عن محل لبيع الخضروات والفاكهه ,بجهة محافظة البحيرة قريه
على ابن ابى طالب  -بملك  /رمضان اسامه رمضان
 - 318داليا مسعد محمد عبدالسيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7657
ورقم قيد  41646محل رئيسى عن حظيرة مواشي حلب ,بجهة محافظة البحيرة المحار كوم الفرج  -بملك /
محمد عزازي عبدا
 - 319فاطمه محمود محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7659ورقم قيد  41647محل رئيسى عن مركز تنميه مهارات ( فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة البحيرة نبيل الوقاد  -بملك  /سميه السيد اسماعيل مسعود
 - 320نعناعه سعيد عبداللطيف السقا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7660ورقم قيد  41648محل رئيسى عن تجارة حلويات جافه ,بجهة محافظة البحيرة شارع بن الحارث -
بملك  /محمد محمد علي الشيخ
 - 321محمد جلل محمود احمد الزينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7663ورقم قيد  41649محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان ,بجهة محافظة البحيرة ابو يحيى -
بملك  /كريم علء الدين حسين جبر
 - 322مصطفي محمد سعد محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7667
ورقم قيد  41650محل رئيسى عن محل مواد غذائيه ,بجهة محافظة البحيرة ليزا  -سيدي غازي  -بملك  /خالد
خميس محمد جاد ا
 - 323محمد شعبان شحاته طاحونه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7674ورقم قيد  41651محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة رزافه  -بملك  /هاني محمد
هيبه جمعه
 - 324صيدليه د  /احمد سعد الحداد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7675ورقم قيد  41652محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة  92شارع سكه حديد الدلتا  -بملك /
سعد احمد محمد الحداد
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 - 325محمد الشحات محمد ابراهيم السطح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7736ورقم قيد  5425رئيسى آخر عن قاعة مناسبات وكافتريا ومنطقة العاب ,بجهة محافظة البحيرة
مركز شباب الدلنجات بملك  /مركز الدلنجات
 - 326عبده سمير عبدالعزيز شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7703ورقم قيد  8945رئيسى آخر عن تجاره موتوسيكلت ,بجهة محافظة البحيرة قريه النجاح  -بجوار
الفرن البلدى  -بملك  /على حسين محمد حسن
 - 327محمد صبحى محمد ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7684ورقم قيد  41653محل رئيسى عن ورشة لحام ,بجهة محافظة البحيرة طريق فرهاش حوش
عيسى بجوار كوبرى فاروق  -بملك  /وفاء محمد اسماعيل احمد
 - 328يسرى عبدالعزيز حسن رسلن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7688ورقم قيد  41654محل رئيسى عن اسمده ومبيدات وبذور زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة النوباريه -
قريه الشجاعه  -بملك  /عبده احمد عبدالخالق
 - 329على نايف شريع محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7690
ورقم قيد  41655محل رئيسى عن بيع علف ,بجهة محافظة البحيرة عزبه علوانى حمد  -بملك  /نايف شريع
محمد عبدالغنى
 - 330سالم عبدالستار عبداللطيف كريم تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7691ورقم قيد  41656محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة محل رقم  2شارع البريد  -العشرة
الف  -بملك  /عبدالستار عبداللطيف كريم ابراهيم
 - 331معاذ ممدوح حافظ عبدالعزيز عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  7699ورقم قيد  41657محل رئيسى عن مكتب انشاءات هندسيه ,بجهة محافظة البحيرة كفر
السابى  -بملك  /اشرف ممدوح حافظ عبدالعزيز عبد الحافظ
 - 332محمد ابراهيم عبد الجواد قنديل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7700ورقم قيد  41658محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة المعركه الرئيسيه  -بملك  /ناديه محمد
السيد الهرده
 - 333حسن محمود على على ابوطالب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7704ورقم قيد  41660محل رئيسى عن صوب زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة ع العبور شمال التحرير -
بملك  /سامى السيد على
 - 334سعاد عبدالكريم احمد عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7706ورقم قيد  41661محل رئيسى عن ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة عزبة عوض  -بملك /
شعبان حامد عبدالحميد هيوب
 - 335السيد نصر ا ابراهيم حسب ا الجمال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7707ورقم قيد  41662محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة المروحه
سيدى عقبه  -بملك  /نصر ا ابراهيم حسب ا الجمال
 - 336رامى محمود رزق حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7708
ورقم قيد  41663محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة بارود العشر الف  -بملك  /حاتم
صلح الدين عبدالحميد محمد الدسوقى
 - 337نور ا صبرى محمد مليجى السبكى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7712ورقم قيد  41664محل رئيسى عن وكاله خضار وفاكهه ,بجهة محافظة البحيرة قمحه  -بملك /
عمرو احمد عبدالغنى
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 - 338احمد سامى السيد قطب سالم هلوت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7716ورقم قيد  41665محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة البحيرة الطود  -بملك /
اشرف محمد يونس السيد
 - 339خميس عبدالسلم مرسى ابو غنيمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7718ورقم قيد  41667محل رئيسى عن بيع طيور حيه ,بجهة محافظة البحيرة  3منزل قصر خلف
مدرسه المحبه شارع سيدى زارع  -بملك  /محمد خميس عبدالسلم مرسى ابو غنيمه
 - 340انوار شحاته عبدالسيد حماده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7721
ورقم قيد  41668محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة البحيرة اطراف عزبة ماضى بطورس  -بملك
 /سعد احمد ماضى
 - 341د  /على يوسف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  7722ورقم قيد
 41669محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة مغنين  -بملك  /السيد عطيه عبدالسيد عبدالقادر
 - 342عزة نتعي الشرقاوي عبدالرؤف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7727ورقم قيد  41670محل رئيسى عن محل ملبس اطفال وحريمي ورجالي ,بجهة محافظة البحيرة ش
اللواء عبدالمنعم حسين بجوار حزب الوفد  -بملك  /ايثار محمد كامل اسماعيل
 - 343عل سعد احمد ابراهيم الحليسي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7730ورقم قيد  41671محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة البحيرة زبيده  -بملك  /ابتسام
عبدالقوي محمد
 - 344صيدليه د  /ايمان عبدالحليم فرج تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7731ورقم قيد  41672محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة عزبه رجب  -تبع عزب قابيل -
زاويه غزال  -بملك  /عبدالحليم علي ابراهيم فرج
 - 345سامح عادل حسن الزنقلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7802
ورقم قيد  9388رئيسى آخر عن مخبز بلدي ,بجهة محافظة البحيرة محلتصا  -بملك  /عادل حسن الحسيني
الزنقلي
 - 346شفيق ابراهيم شفيق ابراهيم رجب تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  7768ورقم قيد  24985رئيسى آخر عن مكتب استيراد وتصدير وتوريدات عموميه ( فيما عدا
توريدات العماله والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا ) ,بجهة محافظة البحيرة عزبه شفيق
رجب  -زبيده  -بملك  /محمد شفيق ابراهيم
 - 347اماني السيد علي ابراهيم مبارك تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7743ورقم قيد  41674محل رئيسى عن مركز تنميه مهارات ( فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة البحيرة شارع المحور امام الساحه الشعبيه المهاجرين  -بملك /
مديحه حسين محمد محمود
 - 348هند عادل عبدالعزيز محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7745ورقم قيد  41675محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة نجع سلطان  -بملك  /حازم
عادل عبدالعزيز محمد
 - 349عبدا ناصر حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7746
ورقم قيد  41676محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة النجيله  -بملك  /احمد محمود فتح
ا قميحه
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 - 350صبرى فتح ا صافى عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7748ورقم قيد  41677محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة الطلمبات كوم الفرج  -بملك
 /رافت فتح ا صافى عبدالعزيز
 - 351حمدى محمد ابراهيم عامر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7750
ورقم قيد  41678محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة شرنوب  -بملك  /صبرى احمد
عبدا
 - 352عصام حسين للزيوت (عصام حسين السيد عبدالعليم ) تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  7754ورقم قيد  41679محل رئيسى عن محل بيع زيوت ,بجهة محافظة البحيرة
التفتيش البحرى جناكليس  -بملك  /معاذ رافت عبده محمد
 - 353عبادي علي محمود البنا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7755
ورقم قيد  41680محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة ع الكوم فرنوي  -بملك  /علي امين علي
موسي
 - 354عبدالفتاح سعد مصباح احمد البنا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7756ورقم قيد  41681محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة ع البنا  -برسيق  -بملك /
رحاب مصطفى عوض البنا
 - 355صيدلية  /المدينه  /شريف قطب محمد شحاته الزقم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  7758ورقم قيد  41682محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة البحيرة 2
شارع الساعه قسم ارض العمده يطل على شارع الجمهوريه  -بملك /شريف قطب محمد شحاته الزقم
 - 356سعد احمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7759
ورقم قيد  41683محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب ,بجهة محافظة البحيرة التفتيش الثانى العشر تلف -
بملك  /ايمن احمد على محمد
 - 357جمعه حسن شحاته حامد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7764
ورقم قيد  41684محل رئيسى عن مزرعة تربية دواجن ,بجهة محافظة البحيرة ق العزيمه شمال التحرير -
بملك  /حليم شنوده جرجس
 - 358احمد ابراهيم السيد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7769ورقم قيد  41685محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة ع ابوجنه شمال التحرير -
بملك  /رضا عبدالحميد الطنطاوى
 - 359شيماء خالد عبدالحميد بريدان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7772ورقم قيد  41686محل رئيسى عن قطع غيار سيارات واكسسوارات سيارات ,بجهة محافظة البحيرة
ش الرشاد  -بملك  /خالد عبدالحميد بريدان محمد حسين
 - 360حمديه محمود سعيد ترابيس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7774ورقم قيد  41687محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة قريه المجد  -بملك  /ثناء عطيه
عبدالعزيز الشريف
 - 361عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز زغبي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  7777ورقم قيد  41688محل رئيسى عن زراعه وتوريد حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة
الهدي  -العشره الف  -بملك  /محمد عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز زغبي
 - 362محمد فرج محمد ناصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7778
ورقم قيد  41689محل رئيسى عن معرض تجاره سيارات ,بجهة محافظة البحيرة طريق الدلنجات ايتاى
البارود  -بملك  /خالد محمد بكر فتحى
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 - 363حسام حسن امام احمد فرج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7781ورقم قيد  41690محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة سيدى عزاز تقسيم خنيثه  -بملك /
فتحى مسعد هاشم عبد الفتاح
 - 364حسن ربيع محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7787
ورقم قيد  41693محل رئيسى عن حظيرة مواشى لللبان ,بجهة محافظة البحيرة شابور  -بملك  /عزه نبيل
محمد اسماعيل الجوهرى
 - 365عبد الغنى لقطع غيار السيارات ( عمرو احمد محمد عبد الغنى ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-22برقم ايداع  7788ورقم قيد  41694محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة
البحيرة شبرا  -شارع عبد العظيم بديوى  -برج الجوهره  -بملك  /عبد الرؤوف عبد الرحيم الطنوبى
 - 366علء احمد محمد فتح ا بركات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7800ورقم قيد  41697محل رئيسى عن مكتب لتصدير الحاصلت الزراعيه والتوريدات ,بجهة محافظة
البحيرة نجيب محفوظ  -بملك  /عل احمد محمد فتح ا بركات
 - 367سيد احمد حسن سيد احمد رمضان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7803ورقم قيد  41698محل رئيسى عن مكتب مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة البحيرة اعلى معمل السلمه
مساكن مبارك  -بملك  /على عبدالفتاح محمد الشامى
 - 368هبه ا راغب رياض عبدالونيس عمر تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7835ورقم قيد  33977رئيسى آخر عن تركيب شبكات الري الحديث ,بجهة محافظة البحيرة افلقه
البلد  -بملك  /ابراهيم محمد ابراهيم الرومي
 - 369رمزي محمد شوشان فرج تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7809
ورقم قيد  41699محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة البحيرة عمارة رقم  6مساكن الرشاد  -بملك /
عبدالمنعم محمد شوشان فرج شوشان
 - 370سعيد على عبد المالك بسيونى عطيه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7819ورقم قيد  41700محل رئيسى عن مكتبه ,بجهة محافظة البحيرة الياسينيه  -بملك  /جمعه عبدل
خطاب على
 - 371شعبان محمد محمد ابو العينين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7823ورقم قيد  41701محل رئيسى عن حظيره مواشى البان وتسمين ,بجهة محافظة البحيرة ع على عبدا
 قمحه  -بملك  /ربيع محمد محمد ابو العينين - 372احمد خالد سعد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7825
ورقم قيد  41702محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة عزبة  7الخط الوسطانى  -بملك /
احمد السيد المصرى
 - 373شحاته مهران حسين شحاته موسى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7827ورقم قيد  41703محل رئيسى عن ادوات منزليه ,بجهة محافظة البحيرة العامريه الشرقيه  -بملك
 /مهران حسين شحاته موسى
 - 374رضا عطيه طايل المصرى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7829ورقم قيد  41704محل رئيسى عن توريد حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة ابو الخاوى  -بملك
 /طايل عطيه طايل المصرى
 - 375حمديه فتحي عبدالغني الغرباوي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7830ورقم قيد  41705محل رئيسى عن مستلزمات مزارع واضافات العلف ,بجهة محافظة البحيرة قريه
 - 6بملك  /وليد شهاوي خليفه العريضه

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 30 of 86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 376احمد محمود محمود على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7831
ورقم قيد  41706محل رئيسى عن بقالة جمله ,بجهة محافظة البحيرة خلف كوبرى محرز  -طلمبات برسيق -
بملك  /حمدى محمد عبدا عبيد
 - 377الحسن رمزي فؤاد نوار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7832
ورقم قيد  41707محل رئيسى عن بيع وتوزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة البحيرة الوفائيه  -بملك  /عمرو
محمد شحاته العموري
 - 378السيد مراجع عبد الحميد سليم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7833ورقم قيد  41708محل رئيسى عن توريدات حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة ابو الخاوى -
بملك  /رشا عطيه طايل المصرى
 - 379محمود محمد محمد محمد الهتة تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7837ورقم قيد  41709محل رئيسى عن مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة البحيرة الشارع العمومى  -قرية
نكل العنب  -بملك  /عصام محمد عبدالعزيز احمد
 - 380عمرو علء عبدالفتاح التونى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7838ورقم قيد  41710محل رئيسى عن كافيه ومطعم ,بجهة محافظة البحيرة  3شارع الجمهوريه  -بملك /
علء عبدالفتاح حسين التونى
 - 381محسن فتحى محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7839
ورقم قيد  41711محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( فيماعدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة البحيرة ش
السوسى  -بملك  /محمد السعيد خميس السيد
 - 382كمال الدين جمعه عبدالحليم السعداوي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  7858ورقم قيد  33723رئيسى آخر عن معرض بيع مستلزمات انتاج حيواني ,بجهة محافظة البحيرة
الشراقوة  -بملك  /فاطمه محمد علي حسين
 - 383هدير السنوسى محمد عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7850ورقم قيد  41713محل رئيسى عن بقاله جمعيتى ,بجهة محافظة البحيرة مشروع  4زاويه حمور -
ايمن عبدالجليل عبدالفضيل محمد
 - 384مصطفى محمد فتحى محمد حسن طايع تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  7851ورقم قيد  41714محل رئيسى عن معرض سيراميك ,بجهة محافظة البحيرة البيضا البلد  -بملك
 /محمد فتحى محمد حسن طايع
 - 385احمد صالح حسن علي ابوسعد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7852ورقم قيد  41715محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة العقيره  -البستان  -بملك /
السيد سعيد السيد مصباح
 - 386علي احمد مصطفي كردي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7864
ورقم قيد  41716محل رئيسى عن تربية ماشيه وتسمين العجول وانتاج البان ,بجهة محافظة البحيرة زرقون -
بملك  /ليلي قدوره سليمان
 - 387ابراهيم سعد ابراهيم ابوزيد خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7865ورقم قيد  41717محل رئيسى عن ماشيه وتسمين عجول وانتاج البان ,بجهة محافظة البحيرة مرسى
بلبع  -زاويه غزال  -بملك  /سعد ابراهيم ابوزيد خليفه
 - 388عطيات كمال محمد الجابرى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7866ورقم قيد  41718محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة جبارس قبلى  -بملك  /رجب رجب
عبد القوى الحليوى

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 31 of 86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 389ايهاب زكريا حامد على العنانى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7867ورقم قيد  41719محل رئيسى عن توريد مواد بناء ,بجهة محافظة البحيرة قريه العنانى  -بملك  /محمد
بشير حامد على العنانى
 - 390السيد هلل السيد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7868ورقم قيد  41720محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة قريه احمد شوقى غرب النوباريه -
بملك  /اموره حسن عبد اللطيف بدوى
 - 391محمد رمزي محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7873ورقم قيد  41721محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة البحيرة ش غربال الدكاوي -
بملك  /حسن محمد ابراهيم السيد صالح
 - 392محمد رجب جمعه مسعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7876
ورقم قيد  41722محل رئيسى عن حظيرة مواشي لنتاج اللبان ,بجهة محافظة البحيرة دمتيوه  -بملك  /محمد
الزقزوق اسماعيل الفار
 - 393فادي حليم رزق عوض ا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7879ورقم قيد  41723محل رئيسى عن محل ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة البحيرة
بجوار محمد عبدالعال عزبه عثمان القبليه  -بملك  /ناديه علي حسن
 - 394محمد عبدالعزيز مختار محمود شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  7882ورقم قيد  41724محل رئيسى عن تجارة الفاكهه والخضروات بالجمله ,بجهة محافظة البحيرة
ابو مسعود  -بملك  /علي احمد سيد احمد عطيه
 - 395حمدى رجب داود داود تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7883
ورقم قيد  41725محل رئيسى عن محطه تموين سيارات ,بجهة محافظة البحيرة محله كيل  -بملك  /دلل
رجب داود داود
 - 396احمد سالم احمد غنيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7885
ورقم قيد  41726محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة البحيرة  8ش محمود عبدا  -مضرب الرز -
بملك  /سالم احمد سالم غنيم
 - 397رشا رمضان محمد عوض تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7886ورقم قيد  41727محل رئيسى عن مركز تجميل بيوتى سنتر ,بجهة محافظة البحيرة ش البحر زاويه
غزال  -بملك  /صبرى جميل منصور رافع
 - 398عمرو عبد المنعم على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7887ورقم قيد  41728محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة البحيرة كفر الحمايده  -زاويه غزال
 بملك  /رانيا سعيد الحسينى ابو زيد - 399ناصر محمود احمد حموده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7921
ورقم قيد  2830رئيسى آخر عن ورشه لحام كهرباء ,بجهة محافظة البحيرة الكفاح  -بملك  /محمد محمود
احمد حموده
 - 400عزه محمد مهدى عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7936
ورقم قيد  19010رئيسى آخر عن غربلة وتعبئة حبوب ,بجهة محافظة البحيرة ظهر التمساح  -بملك  /سعد
محمد حماد مشالي
 - 401سمير كامل جمعه الهنداوي تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7899ورقم قيد  35024رئيسى آخر عن تجارة اجهزه واكسسوار محمول ,بجهة محافظة البحيرة ش
الجمهوريه  -بملك  /محمد امين عبدالجواد عاشور
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 - 402احمد عوض جاب ا علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7910
ورقم قيد  37686رئيسى آخر عن معرض سيارات ,بجهة محافظة البحيرة التحرير  -جناكليس  -بملك /
عوض جاب ا علي
 - 403مبروك صبرى عبدالحميد عرابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7890ورقم قيد  38338رئيسى آخر عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة البحيرة محطه  6خط  19اللحوم -
بملك  /عيشه غرابيل عبدالسلم عبدالقادر
 - 404عيد اسماعيل عبدالرؤف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7891ورقم قيد  41729محل رئيسى عن ادوات منزليه واجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة زاويه
حمور  -بملك  /رباب مسعود محمد علوانى الشناوى
 - 405حازم محمد محمد ابو اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7895ورقم قيد  41730محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير ( بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ),
بجهة محافظة البحيرة ش العكاري  -بملك  /اسماء حسن حسن محمد راشد عرفه
 - 406خالد احمد شوقى احمد خليل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7896ورقم قيد  41731محل رئيسى عن مستحضرات تجميل ولوازم صيدليات ,بجهة محافظة البحيرة ش
فيل ابو العنين من ش عبد السلم الشاذلى  -بملك  /احمد شوقى احمد خليل
 - 407عادل محمد عبدالفتاح زردق تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7900ورقم قيد  41732محل رئيسى عن استيراد وتصدير ,بجهة محافظة البحيرة كوم زمران  -بملك /
محمد عبدالفتاح عبدالحميد زردق
 - 408شنوده سمير خليل شحاته ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7902ورقم قيد  41733محل رئيسى عن اتيليه تاجير فساتين زفاف ,بجهة محافظة البحيرة ش عطيه  -بملك
 /محمد محمد مرسى الشباسى
 - 409احمد حلمي محمود منصور مسعود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7903ورقم قيد  41734محل رئيسى عن خلط وتعبئة وتجارة دهانات مائيه علي البارد ,بجهة محافظة
البحيرة عزبة مسعود منية بني موسي  -بملك  /حلمي محمود منصور مسعود
 - 410بدر الدين عبدالوكيل عبدالحليم على تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7904ورقم قيد  41735محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة البحيرة عزبه سعد البعاديه -
بملك  /عبدالوكيل عبدالحليم على
 - 411سوسن عبده عبدالهادى غراب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7905ورقم قيد  41736محل رئيسى عن مشتقات المواد البتروليه ,بجهة محافظة البحيرة دور ارضى محل
رقم  a 12برج سكاى مول عبد السلم الشاذلى  -بملك  /نبيل عبد المنعم محمد سبع
 - 412حسنى وجيه السيد ابو المكارم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7908ورقم قيد  41737محل رئيسى عن مقاولت والتوريدات العموميه والستشارات الهندسيه ,بجهة
محافظة البحيرة شارع البغدادى  -بملك  /وائل عبدالمالك عبدالخالق غيث
 - 413احمد ماهر هريدى حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7911ورقم قيد  41738محل رئيسى عن ملبس (فيما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة البحيرة
النوباريه  -ابو بكر الصديق الشارع الرئيسى  -بملك  /سامح ابراهيم راغب محمد
 - 414محمود كامل عبدا محمود اغا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7914ورقم قيد  41739محل رئيسى عن مبيدات واسمده ,بجهة محافظة البحيرة القطعه رقم  64-63بئره -
النطلق  -المواجه لقريه المجد -طريق بدر المطار  -بملك  /فاروق الصاوى محمد منصور
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 - 415اسامه جمال نعيم علي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7915
ورقم قيد  41740محل رئيسى عن احذيه وشنط حريمي ,بجهة محافظة البحيرة ش الصفا والمروه  -بملك /
شفاء حمزه فريج الفاضلي
 - 416محمد حلمى عبدالواحد مراد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7923ورقم قيد  41741محل رئيسى عن محل بيع قطع غيار واكسسوار توكتوك ,بجهة محافظة البحيرة ش
المزلقان القبلى  -بهاء عبدالوهاب محمد ابو كحله
 - 417ايمان صبحي محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7924ورقم قيد  41742محل رئيسى عن ادوات منزليه واجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة النوبارية -
قرية اليشع  -فرع عشرين  -بملك  /علي حسن عبدالمعطي زيد
 - 418محمود سعد محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7925
ورقم قيد  41743محل رئيسى عن مزرعه مواشي ,بجهة محافظة البحيرة زاويه مسلم  -بملك  /حميده نعمت
ا عبدالجليل السايح
 - 419حسين صبحى عبد الغفار احمد غنيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7926ورقم قيد  41744محل رئيسى عن محل بيع فلتر سيارات ,بجهة محافظة البحيرة ش خلف
الساحه الشعبيه  -بملك  /عماد محمود عبد ا مقرب
 - 420احمد السيد احمد محمد الخطيب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7927ورقم قيد  41745محل رئيسى عن تقطيع وتصنيع رولت واكياس بلستيك ,بجهة محافظة البحيرة
قريه بغداد  -بملك  /السيد احمد محمد الخطيب
 - 421ساميه سعيد عبد المعطى الحدينى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7928ورقم قيد  41746محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشى تسمين ,بجهة محافظة البحيرة القطعه
رقم  1660طريق الدولى العالمين  -بملك  /عادل على الشحات عبيد
 - 422مى محمد محمود النحراوى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7931ورقم قيد  41747محل رئيسى عن ملبس حريمى ,بجهة محافظة البحيرة خلف مدريه المن بجوار
محل ملبس لوراج  -بملك  /صلح على الكنيلى
 - 423محمد كمال محمد عبد ا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7934
ورقم قيد  41748محل رئيسى عن تجاره عسل وعلفه ,بجهة محافظة البحيرة شارع عمر الوكيل  -بملك /
جمال زكى عبد المعطى سلم
 - 424اسماء محمدي محمد شعيب محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7937ورقم قيد  41749محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة البحيرة ع ابو مصطفي  -لحيمر
 بملك  /محمد محمود محمد علي - 425محي الدين عامر مصطفي عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7939ورقم قيد  41750محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة القريه الشرقيه  -بملك  /جميل محمود
عبدالحي محمد
 - 426محمود عبدالحكيم الصافى رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7943ورقم قيد  41751محل رئيسى عن حظيره مواشى تربيه وحلب ,بجهة محافظة البحيرة المحار
 كوم الفرج  -بملك  /ايه بشير حجازى محمود - 427موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7952
ورقم قيد  7806رئيسى آخر عن مصنع ملبس جاهزه ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة البحيرة
ش علي بن ابي طالب  -بملك  /سعد عطيه فتح ا مفتاح
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 - 428اسماء محمد محمد عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7961ورقم قيد  26829رئيسى آخر عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة البحيرة ك  115طريق العالمين غرب
فرع  - 20بملك  /خيرى فتحى رمضان السيد
 - 429شيماء عبداللطيف السيد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  7949ورقم قيد  41752محل رئيسى عن محل ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
البحيرة شارع الشهيد يحيي زنقير متفرع من ش الجمهوريه  -بملك  /مسعوده ابراهيم صالح موسي
 - 430السيد رشدى بدر ابراهيم عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7953ورقم قيد  41753محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه متكامله ,بجهة محافظة البحيرة قريه - 7
بملك  /اسامه خميس بدر ابراهيم القزاز
 - 431محروس علي بسيوني بدر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7954
ورقم قيد  41754محل رئيسى عن ورشه سمكره ,بجهة محافظة البحيرة جبارس قبلي  -بملك  /صابرين رجب
محمد بسيوني بدر
 - 432وائل صابر بسيونى السعداوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7955ورقم قيد  41755محل رئيسى عن حظيره مواشى لنتاج اللبان ,بجهة محافظة البحيرة عزبه محمد
رمزى فرع  1الحريه  -بملك  /عطيه منصور بسيونى السعداوى
 - 433محمد عوض علي الجمال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7957
ورقم قيد  41756محل رئيسى عن محل منظفات ,بجهة محافظة البحيرة ش سعد زغلول  -بملك  /محمد علي
حسن الرجال
 - 434شعبان السيد عبدالفتاح مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7958ورقم قيد  41757محل رئيسى عن نادى رياضى صحى ( جيم ) ,بجهة محافظة البحيرة ش البحر -
صيره  -بملك  /عزت مغاورى حسب النبى محمد
 - 435جمال مصطفي حامد خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7968
ورقم قيد  41758محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة عزبه تحيمر  -عزب قابيل -
زاويه غزال  -بملك  /طلعت ربيع كامل شكري
 - 436اميره الشحات عبدالرازق على عمران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  7975ورقم قيد  41759محل رئيسى عن حظيره مواشى حلبه ,بجهة محافظة البحيرة مجدى توفيق
حوشه  21كوبرى الصنيه العشر الف  -اشرف السعيد حامد عبدالحميد
 - 437محمود السعيد حسين النجار تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7976ورقم قيد  41760محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة شارع البنك الزراعى  -الحجنايه -
بملك م سميحه احمد السيد النجار
 - 438محمد اسماعيل احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7977
ورقم قيد  41761محل رئيسى عن خياط حريمى ,بجهة محافظة البحيرة شقه  23الدور الثانى نموذج رقم 3
برج قصر النجوك شارع عبدالسلم الشاذلى  -بملك  /محمد اسماعيل احمد محمد
 - 439صيدليه  /احمد مرسى محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7978ورقم قيد  41762محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة منشيه الحريه  -ش بجوار النشاء
والتعمير  -بملك  /احمد مرسى محمد مرسى
 - 440على عبدالعزيز محمد مصطفى عنبر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  7980ورقم قيد  41763محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات ,بجهة محافظة البحيرة شارع خلف
مركز الشرطه  -بملك  /مصطفى احمد نجاح شحاته
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 - 441هبه منصور عبداللطيف عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  7981ورقم قيد  41764محل رئيسى عن توريدات عموميه ( فيما عدا توريد العماله ) ,بجهة محافظة
البحيرة ش اسماء فهمى  -بملك  /رمضان خميس عبد النبى ادريس
 - 442رجب عبدالهادى محمد الخواجه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7982ورقم قيد  41765محل رئيسى عن بيع مستلزمات زراعيه تقاوى ,بجهة محافظة البحيرة بيبان  -بملك
محمد رجب عبدالهادى محمد الخواجه
 - 443احمد محمود عبدا عبدالسميع تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7984ورقم قيد  41766محل رئيسى عن محل زيوت توتال ,بجهة محافظة البحيرة تقسيم الزهراء خلف
معهد فتيات ابوحمص  -بملك  /سعد محمد مرعى
 - 444خالد فتحي خليل المليجي تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7988
ورقم قيد  41767محل رئيسى عن ادوات صحيه ,بجهة محافظة البحيرة لقانه  -بملك  /رجب توفيق عطيه
عمرو
 - 445كحلوى على حماده على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7989
ورقم قيد  41768محل رئيسى عن مستودع غاز ,بجهة محافظة البحيرة الوفائيه طريق زهور المراء -
العباسى  -بملك  /ورثه صلح شحاته عبدالمجيد عبدالخالق
 - 446سماح السيد احمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7990
ورقم قيد  41769محل رئيسى عن خلط وتصنيع وبيع المنظفات واللوان الصناعيه ,بجهة محافظة البحيرة
سمخراط  -كفر الشيخ حسن  -بملك  /رضا السيد احمد سلمه
 - 447حنان محمد اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7993ورقم قيد  41770محل رئيسى عن ورشة معادن ,بجهة محافظة البحيرة عزبة شعير  -قرطسا  -بملك /
محمود خميس محمد طه
 - 448حمدى محمد عبدالقوى الزعويلى تاجر فرد رأس ماله  1,100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  7996ورقم قيد  41771محل رئيسى عن ثلجه حفظ ,بجهة محافظة البحيرة شارع العلماء اول طريق
ابو المطامير حوش عيسى  -بملك  /محمد عبدالقوى الزعويلى
 - 449محمد سعد عبدالمقصود ابو عامر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7997ورقم قيد  41772محل رئيسى عن تجاره محاصيل زراعيه ,بجهة محافظة البحيرة شرنوب  -بملك /
محمد احمد محمود عاشور
 - 450عبدالمقصود عبد الرازق على عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  7999ورقم قيد  41773محل رئيسى عن مقاولت نقل (بعد اصدار التراخيص اللزمه) ,بجهة
محافظة البحيرة كوم الفرج  -بملك  /محمد سعيد عبدالمجيد
 - 451ثروت عاطف عبدالعزيز النجار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8000ورقم قيد  41774محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة بندر كفر الدوار -
 21ش سلطان السناهره  -بملك  /عاطف عبدالعزيز السيد النجار
 - 452احمد عبدالمنعم عوض الجمسى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8001ورقم قيد  41775محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة عزبه  - 31بملك  /رفيق
عبدالمنعم عوض الجمسى
 - 453حمدى احمد عبدالجواد يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8002ورقم قيد  41776محل رئيسى عن مزرعه مواشى ,بجهة محافظة البحيرة ظهر التمساح  -بملك /
رضا احمد عبدالجواد يوسف
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 - 454محمد رمضان محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 8005
ورقم قيد  41777محل رئيسى عن مكتب رحلت (داخليه) ,بجهة محافظة البحيرة صفر الكبرى  -دسونس -
بملك  /مدحت رمضان محمد السيد
 - 455محمد معوض نويحى مطراوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8006ورقم قيد  41778محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة البحيرة البستان  -مسعد جمعه
ابراهيم رمضان
 - 456محمود سليمان محمود محمد دحريج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  8007ورقم قيد  41779محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة البحيرة الكريون -
بملك  /امال سالم مصباح القزاز
 - 457احمد جلل عزت على السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8009ورقم قيد  41780محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة البحيرة قريه الطبرانى  -بملك /
مصطفى عيد محمد دره
 - 458رمضان محمود عبدالفتاح السقا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8010ورقم قيد  41781محل رئيسى عن حدايد وعده يدويه واداوات فلحه ,بجهة محافظة البحيرة  54ب
الطبرانى  -بملك  /خالد ابراهيم شتا محمد
 - 459سعد رجب سعد محمود حسان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8015ورقم قيد  41782محل رئيسى عن حظيره مواشى حلب وتسمين ,بجهة محافظة البحيرة عزبه شيفر -
بملك  /تعويضه حسونه عبدالحميد محمود
 - 460احمد محمد خضر الغول تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 8017
ورقم قيد  41783محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة شارع المصطفى من شارع عبدالسلم الشاذى
 بملك  /السعيد خضر احمد - 461علء احمد ابراهيم ابو حلوه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8022ورقم قيد  41784محل رئيسى عن بيع ادوات اسقف معلقه ,بجهة محافظة البحيرة اول نزله الصلب
 بملك  /محمد عبدالسلم حسن عبدالجواد العشرى - 462محمد عبدالجواد يوسف الفيشاوى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8024ورقم قيد  41785محل رئيسى عن تجاره اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة البحيرة شارع الجلء  -بملك
 /فاروق محمد عبدالجواد الفيشاوى
 - 463صيدليه د  /الحسين علء جاد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 8027ورقم قيد  41786محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة البحيرة بجوار الداره التعليميه  -بملك /
علء يوسف على جاد
 - 464نقاوه حسن منصور سعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 8032
ورقم قيد  41787محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة البحيرة الخليليه  -بملك  /محمد عبد الوكيل غيث محمد
 - 465عبدالرحمن عبدالرازق سعد عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  8033ورقم قيد  41788محل رئيسى عن مكتب بيع وتاجير سقالت معدنيه ,بجهة محافظة البحيرة
دفشو  -بملك  /شادى عبدالسميع عبدالسميع
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فروع الفراد
 - 1خميس عبدالفتاح محمد داود قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  7012ورقم قيد  31405محل فرعى
عن مطعم بجهة محافظة البحيرة ش الراهبات -بملك /احمد محمد محمد اسماعيل
 - 2حمدي ابوالمكارم محمد علوان قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  7103ورقم قيد  41415محل فرعى
عن معرض لتجارة حدايد وبويات بجهة محافظة البحيرة الوحده  35و  36و  37و  38بالدور الثالث اداري شارع
داير الميزانيه  -بملك  /احمد عطيه ابراهيم سلم و حمدي ابوالمكارم محمد علوان
 - 3كريم سامى مصطفى الشاذلى قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  7285ورقم قيد  11513محل فرعى
عن بقاله بجهة محافظة البحيرة صلح الدين  -بملك  /اسامه محمد عبده محمود عبدا
 - 4على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  7343ورقم قيد 22219
محل فرعى عن قطع غيار سيارات بجهة محافظة البحيرة منشأة خياط الكوم الخضر  -بملك  /محمد احمد مصطفي
عبدالمقصود
 - 5محمد مصرى عبدالسميع علوانى قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  7333ورقم قيد  26874محل
فرعى عن حظيرة مواشى حلب بجهة محافظة البحيرة ابونعامه  -الغيته  -بملك  /صابره غازى مبروك
 - 6رضا سعيد علوانى محمد قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  7551ورقم قيد  13772محل فرعى عن
اتيليه بجهة محافظة البحيرة شارع فراولو -عمارة الغول -ايتاى البارود بملك هشام صالح عيدالغول
 - 7سالم عبدالستار عبداللطيف كريم قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  7694ورقم قيد  41656محل
فرعى عن بقاله بجهة محافظة البحيرة محل رقم  1شارع البريد  -العشرة الف  -بملك  /هاني احمد عبدا
الدسونسي
 - 8ناصر فضل رجب هارون قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  7870ورقم قيد  22822محل فرعى
عن بيع منظفات صناعيه بجهة محافظة البحيرة عقار رقم  241بملك  /احمد بدوي غرب النوبارية  -بملك  /احمد
عبدالهادي سعد العشري
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قيود الشركات
 - 1عماد ابراهيم عبداللطيف علم وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  6947ورقم قيد  41352مركز عام عن غسيل وتنظيف السيارات بجهة محافظة البحيرة عزبة
حسن خيرا  -الروضه  -بملك  /مصطفي حمدي عبداللطيف علم
 - 2محمود رمضان السيد عيد وشريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  7055ورقم قيد  41390محل رئيسى عن شركة تصدير ( في حدود المسموح به قانونا ) بجهة
محافظة البحيرة اول طريق النشو  -بملك  /شهيده خليل السنوسي شنيطه
 - 3عبدالل للمقاولت ( محمد رشدى محمد قاسم عبدالل وشريكه ) شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  7205ورقم قيد  41452مركز عام عن مقاولت عموميه وتوريدات بجهة
محافظة البحيرة متفرع من شارع سعد زغلول  -بملك  /محمد عبدالعزيز طلب
 - 4نزيهه شعبان السيد غازي وشريكها شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  7252ورقم قيد  41472مركز عام عن توريد مستلزمات النتاج من مواد البناء والحدايد والبويات
والخردوات والقمشه والدوات الكهربائية وقطع الغيار والخشاب بأنواعها ولوازم ميكانيكا السيارات والمعدات
الثقيلة والدوات الرياضية إلي المصالح الحكومية والقطاع الخاص بجهة محافظة البحيرة شارع جمال
عبدالناصر  -بملك  /سعيد احمد تمام السمان
 - 5شركه يحيي محمود شكري سليمان حتيته وشريكه ( حتيته وشمس للستثمار الداجني والزراعي ) شركة
رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  7348ورقم قيد  41510مركز
عام عن الستثمار الداجني والستصلح الزراعي بجهة محافظة البحيرة الكليو  75طريق مصر السكندريه
الصحراوي  -بملك  /ياسر السعيد عبدالعزيز محمد شمس الدين
 - 6شركة أحمد عبدالبصير وشركاه شركة رأس مالها  70,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 7367ورقم قيد  41520مركز عام عن تجارة ملبس جاهزة بجهة محافظة البحيرة شارع الشيخ محمد
عبدالكريم  -بملك  /رشا عبدالبصير محمد عبدالبصير
 - 7شركه سعد اسماعيل محمد ابو جلله وشريكه هراس محمود محفوظ سيف شركة رأس مالها
 300,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  7403ورقم قيد  41533مركز عام عن توريد
المنتجات والمحاصيل والمخلفات الزراعيه بجهة محافظة البحيرة القريه  11بذور  -بملك  /هراس محمود
محفوظ سيف
 - 8حمدي سلمه بريقع بيرو وشريكه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  7500ورقم قيد  41570مركز عام عن تجارة السمده والمبيدات والمخصبات الرزاعية والبذور
والتقاوي وعموم الستيراد والتصدير بجهة محافظة البحيرة النوبارية  -ك  75طريق مصر اسكندريه
الصحراوي مدينه النوباريه الجديده  -بملك  /محمد محمود صديق السيد
 - 9ايمن عبدالمعطى محمد فرج وشريكته شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  7546ورقم قيد  41591مركز عام عن تجارة مبيدات واسمده وبذور بجهة محافظة البحيرة
شارع الملعب الكبير  -قرية المعركه  -بملك  /بدوى محروس محمد سليمان
 - 10محمد السيد مرسي جمعه طه وشركاه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  7623ورقم قيد  41627مركز عام عن تجارة وتوزيع السمده والمبيدات الزراعيه والتقاوي
وتقديم الدعم الفني والستشارات الزراعيه للمزارعين بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج  -بملك  /جمال السيد
مرسي جمعه
 - 11تامر عاطف محمد خليفه وشركاه شركة رأس مالها  600,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  7646ورقم قيد  41639مركز عام عن مقاولت عموميه وتوريدات ( فيما عدا توريدات العمالة
والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا ) بجهة محافظة البحيرة بجوار المدارس محور
المحموديه  -بملك  /سوسن صبري عبدالمجيد شاهين
 - 12شركه مسعد السيد محمد خضر وشريكه شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  7701ورقم قيد  41659مركز عام عن مقاولت عامه وحكوميه وتسويق عقاري بجهة
محافظة البحيرة شارع الجمهوريه  -بملك  /محمد مصطفي عجمي محمد الخولي
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 - 13فتحي بكر محمد بكر وشريكه كرم بكر محمد بكر شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  7717ورقم قيد  41666مركز عام عن استيراد وتصدير ( في حدود
المسموح به قانونا ) بجهة محافظة البحيرة ش كحله  -بملك  /عبدالصمد محمد عبدالصمد بكر
 - 14شركه بيرفكت لنظمه الري المحموري ( عبده ابراهيم ومحمد خالد ) شركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  7734ورقم قيد  41673مركز عام عن توريد وتركيب
مستلزمات اجهزه الري المحوري والمقاولت العموميه بجهة محافظة البحيرة  107ش المدارس  -المام
الحسيني  -بملك  /جمعه عمر جمعه عبدالعزيز
 - 15الشربيني لبيع وايجار وخدمات العقارات وصيانه ونظافه وتشطيبات الفلل والشاليهات ( محمد رفعت
وشركاه ) شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  7782ورقم قيد
 41691مركز عام عن بيع وايجار وخدمات العقارات وصيانه ونظافه وتشطيبات الفلل والشاليهات بجهة
محافظة البحيرة السعيديه  -بملك  /رجب يسري عبدالحميد عسل
 - 16شركه محمد محمد كامل صوفان وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  7844ورقم قيد  41712مركز عام عن تجارة المعدات وقطع غيار المعدات بجهة محافظة
البحيرة برسيق  -بجوار وحده المرور  -بملك  /ايمن محمد كامل صوفان
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فروع الشركات
 - 1الجمل جروب للمقاولت المتكامله وائل مسعد احمد الجمل وشركاه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 6998ورقم قيد  41375فرعى عن مقـاولت متكاملـه بجهة محافظة البحيرة  5شونه القطن خلف كوبرى
الباخوره بملك  /قطب مسعد احمد الجمل
 - 2ليوجد قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  6998ورقم قيد  41375فرعى عن مقـاولت
متكاملـه بجهة محافظة البحيرة  5شونه القطن خلف كوبرى الباخوره بملك  /قطب مسعد احمد الجمل
 - 3محمد السيد مرسي جمعه طه وشركاه قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  7626ورقم قيد 41627
فرعى عن تجارة وتوزيع السمده والمبيدات الزراعيه والتقاوي وتقديم الدعم الفني والستشارات الزراعيه
للمزارعين بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد للنشاط كائن بالعنوان ابو المطامير  -قريه الحريه شمال
التحرير بجوار د عمرو محمد دراز  -بملك  /خالد عبدالرؤف عبدالعاطي عبدالقوي مودع برقم  0000بتاريخ
 2022/06/19مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 4الصدقاء لتجاره السمده والمبيدات قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  7626ورقم قيد 41627
فرعى عن تجارة وتوزيع السمده والمبيدات الزراعيه والتقاوي وتقديم الدعم الفني والستشارات الزراعيه
للمزارعين بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد للنشاط كائن بالعنوان ابو المطامير  -قريه الحريه شمال
التحرير بجوار د عمرو محمد دراز  -بملك  /خالد عبدالرؤف عبدالعاطي عبدالقوي مودع برقم  0000بتاريخ
 2022/06/19مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 5شركة بسنت اكرم حنفى طنطاوى وشريكها قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  7798ورقم قيد
 41696فرعى عن استصلح واستزراع وتنمية الراضى الصحراوية وغير الصحراوية والستشمار الزراعى
والستزراع السمكى والنتاج الحيوانى والداجنى الغذائى فى المناطق الزراعية والصناعية وتجارة الكيماويات
والمبيدات والحبوب والخدمات الزراعية ( اللت الزراعية والنباتات الطبية والعطرية وشتلت الفاكهه والزينة
وكل ما يخص الزراعة والخضر والثروة االداجنة وتسويق المنتجات والراضى الزراعية والغير زراعية
والتوريدات والمقاولت والتصدير فيما عدا الستزراع السمكى والنباتات الطبية والعطرية والكيماويات والمبيدات
) بجهة محافظة الدقهلية عقار  26شقه رقم  2شارع ابوالحسن بملك /محمد صبحى محمد محمد السيد
 - 6شركة بسنت اكرم حنفى طنطاوى وشريكها قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  7798ورقم قيد
 41696فرعى عن استصلح واستزراع وتنمية الراضى الصحراوية وغير الصحراوية والستشمار الزراعى
والستزراع السمكى والنتاج الحيوانى والداجنى الغذائى فى المناطق الزراعية والصناعية وتجارة الكيماويات
والمبيدات والحبوب والخدمات الزراعية ( اللت الزراعية والنباتات الطبية والعطرية وشتلت الفاكهه والزينة
وكل ما يخص الزراعة والخضر والثروة االداجنة وتسويق المنتجات والراضى الزراعية والغير زراعية
والتوريدات والمقاولت والتصدير فيما عدا الستزراع السمكى والنباتات الطبية والعطرية والكيماويات والمبيدات
) بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع غرفة دمنهور وادى النطرون  -ناحية طنبول بملك /احمد على السيد يونس
عن نشاط /مزرعة النتاج الداجنى
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محو  -شطب
 - 1عبد الحليم محمد عبد الحليم محمود عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  11482قيد فى  2016-05-11برقم
ايداع  1663وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى
 - 2العبد للتجارة و التوزيع ( محمد صلح حسن العبد ) تاجر فرد سبق قيده برقم  15445قيد فى
 2017-10-24برقم ايداع  4300وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام
النشاط التجارى
 - 3حسام اشرف عبدالمعطى معيطي تاجر فرد سبق قيده برقم  23172قيد فى  2019-09-15برقم ايداع
 5325وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجارة واعدام النشاط التجارى نهائيا
 - 4عماد صبره علم مقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  25123قيد فى  2020-02-09برقم ايداع  909وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل لنعدام النشاط التجارى
 - 5عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2021-08-09برقم
ايداع  6478وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط حظيرة
مواشي واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط بيع موتوسيكل وتروسيكل
 - 6عبله مختار عبد الحميد عبد الناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  29314قيد فى  2020-12-31برقم ايداع
 8629وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 7عبد الصمد محمد عبد الصمد سموكه تاجر فرد سبق قيده برقم  31051قيد فى  2021-04-06برقم ايداع
 3094وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 8بلل أحمد محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9489قيد فى  2021-03-08برقم ايداع  1997وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم التوقف عن الرئيسى الخر واقتصار النشاط على الرئيسى (
مزرعه دواجن)
 - 9فاتن جمال عبد العزيز حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  10235قيد فى  2015-11-18برقم ايداع 2994
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى وترك التجاره نهائيا
 - 10عماد جمال اسماعيل عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  14377قيد فى  2017-05-29برقم ايداع
 2185وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لنعدام النشاط التجارى
 - 11كريم سامى حمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16378قيد فى  2018-01-17برقم ايداع  315وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط وذلك على الرئيسى و الفرع
 - 12كريم سامى حمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16378قيد فى  2018-01-17برقم ايداع  316وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى على الرئيسى والفرع
 - 13مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر و اقتصار النشاط على
الرئيسى
 - 14محمد سعد محمود محمد ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  19164قيد فى  2018-10-04برقم ايداع
 5277وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 15الحسين عبدالفتاح عبدالفضيل حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34624قيد فى  2021-10-12برقم ايداع
 9248وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لنعدام النشاط التجارى وترك التجاره نهائيا
 - 16احمد رمضان عبد اللطيف عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  40915قيد فى  2022-04-28برقم
ايداع  5955وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى
 - 17احمد عمر محمد عوض خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم  29049قيد فى  2020-12-16برقم ايداع
 8142وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 18امال سمير عبد المقصود محمد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  32313قيد فى  2021-06-29برقم
ايداع  5392وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 19محمد عبدالحميد عبده عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  33379قيد فى  2021-08-29برقم ايداع
 7235وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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 - 20محمد ابراهيم ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  34355قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
 8797وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 21مصطفي وائل احمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  35475قيد فى  2021-11-09برقم ايداع
 10611وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا
 - 22عادل عبدربه حميده ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم  34788قيد فى  2021-10-18برقم ايداع 9519
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 23زينب ابوالعنين محمد ابوالعنين يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  36951قيد فى  2021-12-19برقم
ايداع  12896وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 24على جمعه شحاته عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12903قيد فى  2016-12-19برقم ايداع 4278
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى واقتصار النشاط على
المحل الرئيسى
 - 25هبه المير عفيفى عطيه زرد تاجر فرد سبق قيده برقم  19673قيد فى  2018-11-19برقم ايداع
 6270وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 26محمود سمير كمال ابوشادى تاجر فرد سبق قيده برقم  20106قيد فى  2018-12-24برقم ايداع
 7063وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 27مروه خميس ابو العينين البكتوشى تاجر فرد سبق قيده برقم  27951قيد فى  2020-10-12برقم ايداع
 6187وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائى
 - 28السيد عبدالمجيد عبدالمجيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  28809قيد فى  2020-12-02برقم ايداع
 7713وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري
 - 29رضا زغلول على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  30275قيد فى  2021-02-24برقم ايداع 1687
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 30سعيد محمد عبدالفتاح ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  37937قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
 852وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 31محمد احمد خليل عطيه سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  39043قيد فى  2022-02-28برقم ايداع
 2780وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 32جمعه راتب عبد العاطى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2268قيد فى  2009-09-16برقم ايداع
 1028وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 33نوال ابوزيد محمد غازى المرحومى تاجر فرد سبق قيده برقم  18766قيد فى  2018-08-27برقم
ايداع  4535وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل لنعدام النشاط التجارى
 - 34حسام محمود شلبى عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  27067قيد فى  2020-08-23برقم ايداع
 4562وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 35ساميه محمد احمد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  28905قيد فى  2020-12-08برقم ايداع 7888
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 36شيماء ممدوح محمود سعد ضبش تاجر فرد سبق قيده برقم  31037قيد فى  2021-04-06برقم ايداع
 3065وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 37السيد عبد العزيز محمد السيد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  8152قيد فى  2014-11-19برقم ايداع
 2010وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا وانعدام النشاط
 - 38هند محمد حسن عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  24146قيد فى  2019-11-29برقم ايداع 7083
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 39هند محمد حسن عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  24146قيد فى  2020-01-30برقم ايداع 688
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 40نسمه محمد مسعد طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  34545قيد فى  2021-10-10برقم ايداع 9112
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 41احمد صلح نصر عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم  35630قيد فى  2021-11-15برقم ايداع
 10863وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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 - 42هاله محمد عبدالعظيم محمد حويل تاجر فرد سبق قيده برقم  35851قيد فى  2021-11-21برقم ايداع
 11191وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 43الء محمد محمد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  40066قيد فى  2022-04-04برقم ايداع  4667وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل لنعدام النشاط التجارى وترك التجاره نهائيا
 - 44امال ابراهيم عبد الجليل الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم  821قيد فى  2008-07-20برقم ايداع 880
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدم النشاط
 - 45حسام سعيد السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  35289قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 10292وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 46شهاب للمقاولت (شهاب شعبان على سعد) تاجر فرد سبق قيده برقم  37639قيد فى 2022-01-05
برقم ايداع  279وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم التوقف نهائيا
 - 47سامح محمود عبدالحميد شمه تاجر فرد سبق قيده برقم  37794قيد فى  2022-01-12برقم ايداع 541
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائى
 - 48اشرف محمد عبدالمنصف ابو سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  38665قيد فى  2022-02-16برقم ايداع
 2104وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 49احمد عبدالمجيد احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39612قيد فى  2022-03-20برقم ايداع 3842
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 50رشاد كامل رزق كامل بريص جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  29221قيد فى  2020-12-27برقم
ايداع  8450وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 51يونس السيد محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  29717قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
 686وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى
 - 52احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 6700وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل التوقف عن نشاط الرئيسي الخر واقتصار النشاط
علي الرئيسي فقط بنشاط تصنيع ملبس
 - 53محمد السيد محمد محمد سمك تاجر فرد سبق قيده برقم  33912قيد فى  2021-09-15برقم ايداع
 8068وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 54ساميه حفيظ عزاز بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  36431قيد فى  2021-12-06برقم ايداع 12086
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 55علء فرج عبدا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40182قيد فى  2022-04-11برقم ايداع 5302
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط اتجارى
 - 56محمد حلمى محمد اسماعيل خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  10722قيد فى  2016-02-07برقم ايداع
 406وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 57امال فواد محمد سالم حرفوش تاجر فرد سبق قيده برقم  26499قيد فى  2020-07-07برقم ايداع
 3540وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى نهائيا
 - 58محمد محمود عبدا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  27872قيد فى  2020-10-06برقم ايداع
 6049وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائيا
 - 59الصافى فرحات يونس اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  27911قيد فى  2020-10-07برقم ايداع
 6117وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
 - 60هويدا نصر محمد محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  29815قيد فى  2021-01-31برقم ايداع
 866وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 61تقي عادل عبدالمنعم عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  34445قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
 8950وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 62عوض محمود محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  36172قيد فى  2021-11-29برقم ايداع
 11684وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 63وفاء محمد احمد عاليه تاجر فرد سبق قيده برقم  37011قيد فى  2021-12-20برقم ايداع 12974
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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 - 64علء محمد السعيد ابو جاموس تاجر فرد سبق قيده برقم  11638قيد فى  2016-06-02برقم ايداع
 1939وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل حيث انه تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط وترك
التجارة نهائيا
 - 65محمد على على المحلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  16665قيد فى  2018-02-06برقم ايداع 809
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائى
 - 66احمد صبرى محمد عبدالغفار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23946قيد فى  2019-11-13برقم ايداع
 6733وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 67احمد ابراهيم عبدالرازق الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  35580قيد فى  2021-11-14برقم ايداع
 10791وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 68عادل صلح محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  38568قيد فى  2022-02-14برقم ايداع 1948
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 69غنية محمد موسى الخنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  4704قيد فى  2011-09-08برقم ايداع 1089
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وفاه التاجر
 - 70عبدالمقصود شحاته عبدالمقصود بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  21686قيد فى  2019-05-02برقم
ايداع  2716وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائى
 - 71وليد مهدى محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  23296قيد فى  2019-09-22برقم ايداع 5521
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائى
 - 72محمد السيد عبدالمحسن السيد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  28632قيد فى  2020-11-22برقم
ايداع  7400وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 73هاني عبدالرسول مطاوع الطيار تاجر فرد سبق قيده برقم  37222قيد فى  2021-12-26برقم ايداع
 13313وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائى
 - 74ابراهيم محمد السيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  37796قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
 544وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائى
 - 75محمد عبدالعاطى عبدالعليم محمود جويلى تاجر فرد سبق قيده برقم  39254قيد فى  2022-03-07برقم
ايداع  3151وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 76عزة حلمي سعد محمد عز الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  2506قيد فى  2009-12-13برقم ايداع
 1328وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى
 - 77ممدوح شعبان حنفي امام تاجر فرد سبق قيده برقم  18812قيد فى  2018-08-30برقم ايداع 4623
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 78صبرى رجب يوسف الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  22460قيد فى  2019-07-17برقم ايداع
 4114وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهاءيا
 - 79حسام نوح السيد العيسوي تاجر فرد سبق قيده برقم  30880قيد فى  2021-03-29برقم ايداع 2779
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 80توكل على عبدالعزيز بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  31964قيد فى  2021-06-10برقم ايداع
 4786وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 81محمد عبدا السيد عبدا الدلتونى تاجر فرد سبق قيده برقم  33972قيد فى  2021-09-16برقم ايداع
 8157وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 82عزه حامد احمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35135قيد فى  2021-10-31برقم ايداع 10061
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائى
 - 83محمد فتحى عبدالرحمن سمنه تاجر فرد سبق قيده برقم  36485قيد فى  2021-12-06برقم ايداع
 12148وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 84مدحت كمال قطب محمد البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  38611قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
 2015وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 85صباح شوقى أبوزيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  10654قيد فى  2016-01-26برقم ايداع 271
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل حيث انه تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري
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 - 86منصور الخبيرى ابراهيم عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  11993قيد فى  2016-08-03برقم
ايداع  2543وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا للرئيسى والرئيسى الخر
 - 87منصور الخبيرى ابراهيم عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  11993قيد فى  2021-12-08برقم
ايداع  12258وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 88ابراهيم خميس ابراهيم المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  14033قيد فى  2017-04-16برقم ايداع
 1584وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 89عبيده ابراهيم مساعد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  27855قيد فى  2020-10-05برقم ايداع 6019
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل انعدام السجل التجارى
 - 90احمد عماد عبد الحليم عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  29297قيد فى  2020-12-30برقم ايداع
 8592وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري
 - 91عادل سعد ا شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34597قيد فى  2021-10-11برقم ايداع 9206
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 92كريم محمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17576قيد فى  2018-04-19برقم ايداع 2429
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 93ابتسام عبدالقوى محمد الغمرينى تاجر فرد سبق قيده برقم  27982قيد فى  2020-10-13برقم ايداع
 6242وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 94هبه حمدي عبدالعاطي مختار تاجر فرد سبق قيده برقم  31701قيد فى  2021-05-26برقم ايداع
 4290وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره انعدام النشاط
 - 95رأفت على فراج القصبي تاجر فرد سبق قيده برقم  32245قيد فى  2021-06-27برقم ايداع 5288
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا
 - 96علء محمد عبدالباقي شمسيه تاجر فرد سبق قيده برقم  33529قيد فى  2021-09-02برقم ايداع
 7487وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 97محمد رياض محمد المسلمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  41514قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7358وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 98عزت حارس علي عجوه تاجر فرد سبق قيده برقم  41515قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7360
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 99حازم حامد سعيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  41517قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7363
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجارى
 - 100محمد عبد الحميد محمود جميعى تاجر فرد سبق قيده برقم  693قيد فى  2008-06-25برقم ايداع
 744وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو السجل لنعدام النشاط التجارى
 - 101اسلم محمد حسين خالد عتيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  1438قيد فى  2009-01-13برقم ايداع 48
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 102حمديه على جاب ا سرور عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  13510قيد فى  2017-02-14برقم
ايداع  603وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 103السيد رياض السيد احمد الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  13784قيد فى  2017-03-14برقم ايداع
 1120وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجارة نهائيا
 - 104احمد علء رمضان سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14234قيد فى  2017-05-11برقم ايداع
 1940وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 105عاطف محمد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18518قيد فى  2018-07-30برقم ايداع
 4122وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا
 - 106هويدا عبده عرابى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39359قيد فى  2022-03-09برقم ايداع 3356
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 107خضره محمد متولي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41319قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
 6874وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري
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 - 108السيد نجيب طه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  1422قيد فى  2009-01-11برقم ايداع  31وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط للرئيسى والرئيسى الخر
 - 109السيد نجيب طه يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  1422قيد فى  2016-04-19برقم ايداع 1432
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
 - 110عبدالمقصود عبدالرازق علي عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  36878قيد فى 2021-12-16
برقم ايداع  12780وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
 - 111شيماء عبدالفتاح متولى ابوالمعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  39008قيد فى  2022-02-27برقم
ايداع  2727وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 112أسماء يسرى السيد بسيونى الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  14293قيد فى  2017-05-17برقم ايداع
 2039وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 113محمود عبدالحميد عبدالمنعم الدامى تاجر فرد سبق قيده برقم  26651قيد فى  2020-07-16برقم
ايداع  3793وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا
 - 114على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22219قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  7343وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط للفرع واقتصار النشاط
علي الرئيسي فقط
 - 115عادل عبدالحميد عبدا الشهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  26311قيد فى  2020-06-23برقم ايداع
 3226وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا
 - 116جابر عوض محمد فضل ا تاجر فرد سبق قيده برقم  29140قيد فى  2020-12-22برقم ايداع
 8311وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 117حسن شوقى حسن العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  29764قيد فى  2021-01-26برقم ايداع 768
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل حيث انه تم التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري
 - 118سوزان احمد مصطفى الكباريتي تاجر فرد سبق قيده برقم  30647قيد فى  2021-03-17برقم ايداع
 2387وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو السجل لنعدام النشاط التجارى
 - 119هاله علي عبدا ابو الوفا تاجر فرد سبق قيده برقم  36728قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
 12527وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 120عبدالحفيظ جمعه عبدالحفيظ على تاجر فرد سبق قيده برقم  37917قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
 819وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائى
 - 121جهيان ابراهيم محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  38291قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 1489وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 122سهام محمود محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  38293قيد فى  2022-02-03برقم ايداع
 1491وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 123رجب جمال محمد عبدالغني سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  38365قيد فى  2022-02-07برقم
ايداع  1632وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري
 - 124نبيل فؤاد عبده عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  33506قيد فى  2021-09-01برقم ايداع
 7442وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائى
 - 125هنيات شعبان محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  39396قيد فى  2022-03-10برقم ايداع 3418
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 126محمد عبد الجواد يوسف الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  2491قيد فى  2009-12-02برقم ايداع
 1307وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل انعدام النشاط التجارى
 - 127رجب عبده عبدالجليل عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  31592قيد فى  2021-05-19برقم ايداع
 4084وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 128عصام رفيق عبداله على تاجر فرد سبق قيده برقم  36901قيد فى  2021-12-16برقم ايداع
 12812وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائيا
 - 129محمد السيد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  38864قيد فى  2022-02-22برقم ايداع 2444
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجاره نهائى
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رأس المال
 - 1خالد محب السعيد على عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22513قيد فى  2019-07-22برقم ايداع 4211
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2020-08-16برقم ايداع
 4466فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000.000
 - 3عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
 6478فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4بسيونى محمد بسيونى ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم  29358قيد فى  2021-01-04برقم ايداع 53
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5عزه احمد محمد عبدالعاطي النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  35310قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 10330فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 6سعد عيد سعد المالكي تاجر فرد سبق قيده برقم  39150قيد فى  2022-03-02برقم ايداع  2974فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 7عماد حسن احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  1152قيد فى  2008-10-13برقم ايداع  1247فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 8الخلوى للعلف (اشرف خلوى حلبي احمد) تاجر فرد سبق قيده برقم  6825قيد فى 2017-10-18
برقم ايداع  4206فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 9بلل أحمد محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9489قيد فى  2015-06-24برقم ايداع  1758فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
 1122فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 11مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
 1121فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 12امين فوزى فهمى امين تاجر فرد سبق قيده برقم  23198قيد فى  2019-09-17برقم ايداع  5372فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13محمد شعبان عبدالعزيز ابراهيم محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  35097قيد فى  2021-10-28برقم
ايداع  9996فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 14ثابت عبدالحميد عبدالمقصود فصاد تاجر فرد سبق قيده برقم  35936قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
 11324فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15طارق عبدالمجيد عبدالمطلب على تاجر فرد سبق قيده برقم  41117قيد فى  2022-05-19برقم ايداع
 6436فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16رضا زكريا عبدالباسط محمد وشهرتة رضا شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  6023قيد فى
 2013-02-07برقم ايداع  180فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
25,000.000
 - 17محمد زين مصطفى الشبكشى تاجر فرد سبق قيده برقم  6316قيد فى  2013-05-13برقم ايداع 642
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 18باسم نصر ا على زوره تاجر فرد سبق قيده برقم  11253قيد فى  2016-04-07برقم ايداع 1283
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19احمد زكريا احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11526قيد فى  2016-05-17برقم ايداع  1746فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20محمود رمضان الصافي الجويلي تاجر فرد سبق قيده برقم  36975قيد فى  2021-12-20برقم ايداع
 12928فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
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 - 21يوسف شحات عبدالكريم علي تاجر فرد سبق قيده برقم  40916قيد فى  2022-04-28برقم ايداع
 5958فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 22احمد محمد عبدالمنعم الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  41369قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6985
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23محمد عبد المنعم السباعى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  3701قيد فى  2010-10-28برقم ايداع
 1399فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 24محمد زين مصطفى الشبكشى تاجر فرد سبق قيده برقم  6316قيد فى  2013-05-13برقم ايداع 642
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 15,000,000.000
 - 25فتح ا مصطفى مجاهد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  39195قيد فى  2022-03-03برقم ايداع
 3053فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 26رأفت عبدالمقصود عبدالونيس رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39771قيد فى  2022-03-23برقم ايداع
 4117فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27محمد عبدالرسول محمد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  7014قيد فى  2014-01-30برقم ايداع 147
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 28محمود وجيه محمد على المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  20023قيد فى  2018-12-18برقم ايداع
 6922فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
( - 29راضى مصر) عزت جابر محمد محمد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  23707قيد فى 2019-10-23
برقم ايداع  6255فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 30ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم احمد زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  27318قيد فى  2020-09-03برقم
ايداع  5079فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 31احمد محمود احمد برانيه تاجر فرد سبق قيده برقم  29357قيد فى  2021-01-04برقم ايداع  52فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32ياسمين فرج الساعدي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  41069قيد فى  2022-05-17برقم ايداع 6328
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 48,000.000
 - 33سامح سعيد رمضان عبد الغنى بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  41286قيد فى  2022-05-29برقم
ايداع  6792فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 34حسن ياسين علي عباده تاجر فرد سبق قيده برقم  41306قيد فى  2022-05-30برقم ايداع  6839فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 35على محمد مصطفى الشبكشى تاجر فرد سبق قيده برقم  41409قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 7092فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 36هايبر مقلد لتجاره المواد الغذائيه ( احمد ابراهيم عبدالرازق على مقلد ) تاجر فرد سبق قيده برقم 9890
قيد فى  2015-09-09برقم ايداع  2407فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
2,000,000.000
 - 37فرج فوزى بكرى مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  12232قيد فى  2016-09-01برقم ايداع 2912
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 38فرحانه سعد عمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17682قيد فى  2021-11-29برقم ايداع 11681
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 39ميسره محمد صبرى على الخنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  30323قيد فى  2021-02-28برقم ايداع
 1779فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 40محمد مسعد عبدالحميد عبدالرحمن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  40901قيد فى  2022-04-28برقم
ايداع  5933فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 41رؤوف جاد الرب حبشى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  8337قيد فى  2014-12-23برقم ايداع
 2315فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 42محمود صلح محمود أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11271قيد فى  2016-04-12برقم ايداع 1314
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 43هشام سامي محمد محمد الغبيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  25879قيد فى  2020-04-28برقم ايداع
 2359فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
 - 44حسام حسن عبدالرحمن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  14728قيد فى  2017-07-25برقم ايداع
 2841فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 45احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 6331فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 46احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 6700فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47حنان عبدالخالق حسين ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  35304قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 10322فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48حسام محمد محمود ابوالليف تاجر فرد سبق قيده برقم  37382قيد فى  2021-12-29برقم ايداع
 13573فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 49خيرى عبدا على الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  41475قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7272
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50ايهاب محمد فاروق عبد الرءوف شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  25625قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7434فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 51عبد السلم محمد ابو الفتوح محمد مالكي تاجر فرد سبق قيده برقم  31537قيد فى  2021-05-10برقم
ايداع  3981فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 52عبدالحليم محسن ابراهيم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  38238قيد فى  2022-02-01برقم ايداع
 1374فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 53عبدالقادر رمضان عبدالرحمن العلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم  29599قيد فى  2021-01-18برقم
ايداع  461فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 54هانى فاروق ابراهيم قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  41084قيد فى  2022-05-17برقم ايداع 6368
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 55جمال عبدالحميد علي عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  41357قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6963فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 56طارق عبدالخالق عبدالحميد ابوندا تاجر فرد سبق قيده برقم  41565قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7484فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 57اشرف عيد عيد الغول (الغول لتصنيع الحذيه) تاجر فرد سبق قيده برقم  15897قيد فى 2020-07-28
برقم ايداع  4111فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 58فتحى عبداللطيف حسن المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  19627قيد فى  2018-11-14برقم ايداع
 6176فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 59مهدى فتحى على عبدالنبى (مكتب المهد للمقالت العموميه وتوريد مواد بناء تاجر فرد سبق قيده برقم
 38280قيد فى  2022-02-03برقم ايداع  1460فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 200,000.000
 - 60السطح للمقاولت العامة والستثمار العقاري ( محمد الشحات محمد ابراهيم السطح ) تاجر فرد سبق قيده
برقم  5425قيد فى  2012-06-21برقم ايداع  664فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 61مينا ميشيل شوقي فهمي بسطورس تاجر فرد سبق قيده برقم  7597قيد فى  2014-06-25برقم ايداع
 1065فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 62عصام حمدى محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7945قيد فى  2014-09-29برقم ايداع
 1658فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 63سعيده السيد عبدالعظيم الفقي تاجر فرد سبق قيده برقم  9722قيد فى  2015-08-12برقم ايداع 2131
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 51 of 86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 64مرفت مبروك محمد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  33538قيد فى  2021-09-02برقم ايداع
 7497فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 65عماد صبرى محمود عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  2315قيد فى  2009-10-08برقم ايداع
 1091فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 66عبد الحميد صابر عبد الحميد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4959قيد فى  2011-12-11برقم ايداع
 1478فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,500.000
 - 67موريس عزيز صابر عبدالقدوس تاجر فرد سبق قيده برقم  26111قيد فى  2020-06-04برقم ايداع
 2832فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 68محمد رجب عبدالرازق دسوقى بليح تاجر فرد سبق قيده برقم  26145قيد فى  2020-06-09برقم ايداع
 2893فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 69اشرف محمد حجاجي على تاجر فرد سبق قيده برقم  31388قيد فى  2021-04-27برقم ايداع 3717
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 70علي سالم عثمان السايح تاجر فرد سبق قيده برقم  34096قيد فى  2021-09-21برقم ايداع  8353فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 71السعيد لتعبئة المواد الغذائية والتصدير(حسام سعيد محمد عبدالستار) تاجر فرد سبق قيده برقم  15283قيد
فى  2017-10-08برقم ايداع  3977فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
2,500,000.000
 - 72صدلية د محمود سعيد زردق تاجر فرد سبق قيده برقم  24444قيد فى  2019-12-18برقم ايداع
 7609فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 73بلل عطيه عبدالعزيز عبود تاجر فرد سبق قيده برقم  29591قيد فى  2021-01-17برقم ايداع 449
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000.000
 - 74رحاب حسن محمد إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14183قيد فى  2017-05-04برقم ايداع 1845
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 75ابو الفتوح رمضان قطب النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  23664قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
 6172فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 76ابوالفتوح رمضان قطب النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  23664قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
 6171فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 77عبد الرحمن سعيد عوض فتح ا شراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  28814قيد فى  2020-12-02برقم
ايداع  7718فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 78عزه محمد مهدى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19010قيد فى  2018-09-23برقم ايداع 4997
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 79البلحي للرحلت الداخلية ( محمد خميس عباس البلحي ) تاجر فرد سبق قيده برقم  16881قيد فى
 2018-02-20برقم ايداع  1177فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
 - 80محمود عبدالعزيز مرضى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  16999قيد فى  2022-02-01برقم ايداع
 1348فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 81تريزا يوسف بدراوى مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  20801قيد فى  2019-02-19برقم ايداع
 1098فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 82مينا سعيد اسحق صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  31969قيد فى  2021-06-13برقم ايداع  4797فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 83احمد حسن محمد ابراهيم القفاص تاجر فرد سبق قيده برقم  38243قيد فى  2022-02-01برقم ايداع
 1381فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 84كامليا الشهاوى الحسينى الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  12745قيد فى  2016-11-15برقم ايداع
 3800فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
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 - 85ابراهيم عبدالمولى محمد هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  24964قيد فى  2020-01-26برقم ايداع
 605فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 86رضا محمد ياقوت الزعبقى تاجر فرد سبق قيده برقم  31157قيد فى  2021-04-12برقم ايداع 3281
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 87احمد محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41197قيد فى  2022-05-24برقم ايداع 6607
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1رامى محمود على كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  4103قيد فى  2011-02-23برقم ايداع  236وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الي شارع  14احمد محرم
برج ميامي  -بملك  /عبدالحميد محمد يوسف الشباسي وتعديل مسمي النشاط الي بيوتي سنتر بتاريخ
2022/06/01
 - 2رامى محمود على كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  4103قيد فى  2013-07-21برقم ايداع  936وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع  14احمد محرم برج ميامى  -بملك /
عبدالحميد محمد يوسف الشباسى
 - 3مروة عدلي فرج قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  5708قيد فى  2012-10-16برقم ايداع  1086وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مركز تجميع
وتوزيع البان كائن بالعنوان عقار  1شارع زراعة  - 3فرهاش  -حوش عيسي  -بملك  /مصطفي عاطف فرج
قناوي مودع برقم  6957بتاريخ  2022/06/01مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 4مروة عدلي فرج قناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  5708قيد فى  2012-10-16برقم ايداع  1086وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط حظيرة ماشيه
وتسمين ماشيه كائن بالعنوان عقار  1شارع زراعة  - 3فرهاش  -حوش عيسي  -بملك  /مصطفي عاطف فرج
قناوي مودع برقم  6959بتاريخ  2022/06/01مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 5مصطفى رفعت محمد الحربى تاجر فرد سبق قيده برقم  17827قيد فى  2018-05-13برقم ايداع
 2892وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
تجاره سيارات كائن بالعنوان برج المني  -شارع الحمد متفرع من عبدالمنعم رياض  -دمنهور  -بملك  /رفعت
محمد الحربي مودع برقم  6941بتاريخ  2022/06/01مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 6مصطفى رفعت محمد الحربى تاجر فرد سبق قيده برقم  17827قيد فى  2020-09-14برقم ايداع
 5404وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الرئيسي الخر الكائن
بالعنوان شارع المشير ابو غزالة  -بملك  /حسين عبدالظاهر حسين صالح ****
 - 7هيثم السعيد محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  21284قيد فى  2019-03-26برقم ايداع
 1985وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة القرية الرابعة بذور بملك /فتحى
محمد ابو السعودكرد
 - 8خالد محب السعيد على عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22513قيد فى  2019-07-22برقم ايداع
 4211وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة القديمه سنفا شمال التحرير -
بملك  /السعيد محب السعيد علي
 - 9عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2020-08-16برقم
ايداع  4466وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل مسمي النشاط
للمحل الرئيسي الخر ليصبح حظيرة مواشي بالعنوان ع الحبروك سكنيده مركز دمنهور بملك  /عمرو عادل
عبدالحميد الطلميسي واقتصار النشاط علي المحل الرئيسي بنشاط بيع موتوسكيل وتروسكيل والتوقف عن نشاط
الرئيسي الخر بتاريخ 2022/06/01
 - 10عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2020-08-16برقم
ايداع  4466وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع صابر الكاتب  -بملك
 /عمرو عادل عبدالحميد الطلميسي
 - 11عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2021-08-09برقم
ايداع  6478وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع الحبروك سكنيده -
بملك  /عمرو عادل عبدالحميد الطلميس
 - 12ابراهيم على غازى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34968قيد فى  2021-10-25برقم ايداع 9801
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه ابراهيم تعلب  -بملك  /حسن تمامى
حسن صقر
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 - 13باسم السيد اسماعيل علم تاجر فرد سبق قيده برقم  40407قيد فى  2022-04-21برقم ايداع 5742
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو شوشه  -بملك  /السيد اسماعيل علم
جمعه
 - 14عماد حسن احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  1152قيد فى  2008-10-13برقم ايداع 1247
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الكرنك  -خلف البنك الهلى  -بملك
 /عبدالغنى مصطفى عبدالغنى
 - 15بلل أحمد محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9489قيد فى  2015-06-24برقم ايداع 1758
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة غرافه شعيب كوم الفرج  -بملك  /عبد
الفتاح عماد عبد الفتاح احمد عمرو
 - 16بلل أحمد محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9489قيد فى  2015-06-24برقم ايداع 1758
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الرئيسى الخر واقتصار
النشاط عن الرئيسى (مزرعه تربيه دواجن)
 - 17سعد محمود يس مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  15805قيد فى  2017-11-29برقم ايداع
 4988وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط
تجارة الحصلت الزراعيه والعطاره 10بلوك  9المحور المركزى برج العرب الجديده
 - 18مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
 1121وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الحى الشعبى الول النوباريه بملك
 /ناديه عبدالسلم محمود
 - 19مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
 1121وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل عنوان الرئيسى الخر
ليصح الحى الول غرب النوباريه بملك  /حسين ابراهيم هريدي موسى و تعديل النشاط ليصبح توريد عماله انفار
بالداخل و ألغاءه و اقتصار النشاط على الرئيسى بنشاط تصدير خضار و فاكهه
 - 20مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الحى الول غرب النوباريه بملك/
حسين ابراهيم هريدى موسى
 - 21عبدالخالق احمد عبدالعال العكازى تاجر فرد سبق قيده برقم  18628قيد فى  2018-08-09برقم ايداع
 4301وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط اداره
مطاعم وكفيهات الكائن بالعنوان ش الرضوان البحرى متفرع من ش طور سينا -شبرا  -بملك  /صفيه عادل
عوض عمر مودع برقم  7039بتاريخ  2022/6/2مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 22محمود خالد محمود الفيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  25930قيد فى  2020-05-05برقم ايداع
 2457وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط
مكتب تصدير وتجارة المحاصيل الزراعيه الكائن بالعنوان عقار رقم  538الحى الثانى غرب النوباريه  -بملك /
اشرف حسن محمد حسن غلب مودع برقم  7022بتاريخ  2022/6/2مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 23محمد محمد محمود القفاص تاجر فرد سبق قيده برقم  26361قيد فى  2020-06-24برقم ايداع
 3292وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط
معرض لتجاره الموتوسيكلت الكائن بالعنوان ق عوض النوحى  -شمال التحرير  -بملك  /محمد محمود محمد
القفاص مودع برقم  7006بتاريخ  2022/6/2مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور
 - 24اشرف عبدالحميد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26863قيد فى  2020-08-04برقم ايداع
 4167وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة القطعه  222المنطقه الصناعيه
الثانيه  -بملكه ( اشرف عبد الحميد عثمان محمد )
 - 25خميس عبدالفتاح محمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  31405قيد فى  2021-04-27برقم ايداع
 3744وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد للنشاط الكائن
بالعنوان ش الراهبات -بملك احمد محمد محمد اسماعيل مودع برقم  7012بتاريخ  2022/6/2مكتب سجل
تجارى غرفه دمنهور
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 - 26احمد خالد شفيق لبيب عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34201قيد فى  2021-09-26برقم ايداع
 8525وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة سنفا الجديده شمال التحرير -
بملك  /ابراهيم احمد على ابو النصر
 - 27ابتسام درويش اسماعيل ابراهيم ابو عوش تاجر فرد سبق قيده برقم  36133قيد فى 2021-11-28
برقم ايداع  11606وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه الزهرى
الدفراوى  -بملك /درويش اسماعيل ابراهيم ابوعوش
 - 28سيد أحمد فرحات سيد أحمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  15557قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
 12566وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه الغرباوى  -بملك  /نور
الدين فرحات سيد احمد بدر
 - 29بدر لتأجير الميكنة الزراعية ( سيد أحمد فرحات سيد أحمد بدر ) تاجر فرد سبق قيده برقم  15557قيد
فى  2017-11-07برقم ايداع  4530وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
تم تعديل عنوان الرئيسى الخر ليصبح قريه الغرباوى  -بملك  /نور الدين فرحات سيد احمد بدر
 - 30الدالي لتجارة الدوات والجهزة المنزليه ( محمود عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 15641قيد فى  2017-11-15برقم ايداع  4706وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحيرة عزبة الحصن طريق جناكليس بجوار  -السوق القديم  -بملك  /رشا ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم
 - 31هشام احمد عبدالسلم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  25845قيد فى  2020-04-21برقم ايداع
 2293وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع زيدان  -بملك  /احمد محمد
رفاعى السيد
 - 32يوسف حسن يوسف ابوخشبه تاجر فرد سبق قيده برقم  32094قيد فى  2021-06-20برقم ايداع
 5038وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم الرانب  -العمريه  -بملك /
محمد فتحى عبدالرحيم قطب
 - 33نادر كرم عبدالعاطى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  32116قيد فى  2021-06-20برقم ايداع
 5074وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الي عزب
شبرا  -عزبه الحوشى  -بملك  /نبيل السيد فايز خليل بتاريخ  2022/02/23مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 34رامي محمد فارس عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39767قيد فى  2022-03-23برقم ايداع
 4107وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زاوية غزال -بملك  /مقبوله
مبارك حسن ملتم
 - 35محمد عبد المنعم السباعى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  3701قيد فى  2010-10-28برقم ايداع
 1399وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع المدرسه الفكريه  -بملك /
توفيق عبده برغش
 - 36محمد اشرف محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  32840قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 6354وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع تقاطع السيد عبد الجليل مع
القبال  -بملك  /سعد محمد السيد نمير
 - 37هبه عمر محمد محمد ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم  33807قيد فى  2021-09-12برقم ايداع
 7906وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه رئيسى اخر بنشاط
ماكينه طحن علل وحبوب الكائن بالعنوان الكريونى -ترعه المنشيه  -بملك  /سعيد سعد محمد مشعل مودع
برقم 7133بتاريخ  2022/6/6مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور
 - 38محمد مجدى محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  38102قيد فى  2022-01-25برقم ايداع
 1142وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة سرنباى  -بملك  /صفوت محمد
محمود اسماعيل
 - 39رأفت عبدالمقصود عبدالونيس رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  39771قيد فى  2022-03-23برقم
ايداع  4117وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الجمهورية بملك ماهر
الدمينى عبدالعزيز حسن
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 - 40حمدي ابوالمكارم محمد علوان تاجر فرد سبق قيده برقم  41415قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 7101وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة له فرع جديد للنشاط كائن بالعنوان
الوحده  35و  36و  37و  38بالدور الثالث اداري شارع داير الميزانيه  -بملك  /احمد عطيه ابراهيم سلم و
حمدي ابوالمكارم محمد علوان مودع برقم  7103بتاريخ  2022/06/06مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 41عبدالرحمن مراد رضاء محمود عبدالغفار سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم  41421قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  7116وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم
افتتاح رئيسي اخر بنشاط مكتب مقاولت ونقل سيارات كائن بالعنوان كنيسة الضهرية  -ايتاي البارود بملك /
محمد مراد رضا محمود عبدالغفار مودع برقم  7119بتاريخ  2022/06/06مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 42على جمعه شحاته عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12903قيد فى  2016-12-06برقم ايداع 4095
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط الرئيسى الخر
واقتصار النشاط على الرئيسى فقط بتاريخ 7/6/2022
 - 43عمار لتجاره السيارات ( عصام عوض حسين عمار ) تاجر فرد سبق قيده برقم  13723قيد فى
 2017-03-09برقم ايداع  997وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
عزبة 13طريق طريق حوش عيسى دمنهور  -بملكه
 - 44محمد حسن محمد حسين زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  15228قيد فى  2017-10-01برقم ايداع
 3856وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
حظيره مواشي حلبه لدرار اللبان كائن بالعنوان ع القشلن  -اريمون  -المحموديه  -بملك  /متولي عبدالحميد
متولي مودع برقم  7159بتاريخ  2022/06/07مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 45محمد ربيع على محمد القالع تاجر فرد سبق قيده برقم  22828قيد فى  2019-08-20برقم ايداع
 4747وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط
اجهزه كهربائيه الكائن بالعنوان ش السعاف  -بملك  /احمد محمد محمد ابو شارب مودع برقم  7197بتاريخ
 2022/6/7مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور
 - 46مجدى للفحم النباتي (مجدى ويصا رزق بساده) تاجر فرد سبق قيده برقم  25108قيد فى
 2020-02-09برقم ايداع  888وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه
خليل صالح  -البستان  -بملك  /محمد فرغلى حسن محمود محمد
 - 47ابراهيم خالد احمد ابراهيم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  27222قيد فى  2020-08-30برقم ايداع
 4929وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
تجاره خضروات وفاكهه كائن بالعنوان نكل العنب  -ايتاي البارود  -بملك  /خالد احمد ابراهيم رمضان مودع
برقم  7172بتاريخ  2022/06/07مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 48رجب عبدالحليم محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  34889قيد فى  2021-10-20برقم ايداع
 9668وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع طايل زاوية مسلم  -بملك /
ابراهيم محمد عبدالمعطي عبدالمحسن
 - 49محمد صابر محمد عبدالوهاب محمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  37091قيد فى  2021-12-22برقم
ايداع  13108وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر
بنشاط ثلجه حفظ وتجهيز اللحوم المجمده الكائن بالعنوان العطف  -بملك  /صابر محمد عبدالوهاب محمد عبيد
مودع برقم  7170بتاريخ  2022/6/7مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 50على سعيد على محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  38314قيد فى  2022-02-06برقم ايداع
 1535وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق شتا  1سنفا ش التحرير  -بملك
 /حمدي عبدالحليم مقاوي حروت
 - 51احمد يوسف عبدالهادى عمر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  38376قيد فى  2022-02-08برقم ايداع
 1654وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شمال التحرير  -بملك  /صبري
فهمي يوسف جرجس
 - 52سعد علي محمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  41160قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 6517
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة القريه العاليا الكفاح  -بملك  /عدلى محمد
حسن كريم و كريم محمد حسن كريم
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 - 53امنيه جمال عبدالمعطى على القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  41453قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  7206وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر
بنشاط بقاله تموينيه الكائن بالعنوان شارع بور سعيد الغرب  -بملك  /فتحيه رجب عبدالمعطى القاضى مودع برقم
 7211بتاريخ  2022/6/7مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 54محمد سيد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5866قيد فى  2012-12-18برقم ايداع 1319
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط مكتب
استغلل محاجر ومناجم بالعنوان قرية نبيل الوقاد  -بملك  /سيد حسين ابراهيم مودع برقم 7237للسجل 5866
بتاريخ  2022/6/8سجل غرفة البحيره
 - 55احمد محمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17476قيد فى  2018-04-08برقم ايداع
 2237وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو صماده  -بملك  /اكرامى محمد
عبدالحكم احمد
 - 56انور عبدالحكيم عبدالنبي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  40114قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
 4752وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
مركز تجميع البان وتجاره وبيع البان كائن بالعنوان عزبه الغراقه  -الكوم الخضر  -حوش عيسي  -بملك  /عمرو
انور عبدالحكيم عبدالنبي مودع برقم  7248بتاريخ  2022/06/08مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 57كريم سامى مصطفى الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  11513قيد فى  2016-05-16برقم ايداع
 1722وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع جديد للنشاط الكائن
بالعنوان صلح الدين  -بملك  /اسامه محمد عبده محمود عبدا مودع برقم  7285بتاريخ  2022/6/9مكتب
سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 58اسلم محمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37842قيد فى  2022-01-13برقم ايداع
 635وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شمال التحرير  -ع ابوجنه سنفا -
بملك  /رضا عبدالحميد الطنطاوى محمد
 - 59موسى وليم حنا ا حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41554قيد فى  2014-03-05برقم ايداع 393
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه وادى
النطرون -البحيره-حى السلم بملك/عيد وليم حناا حنا
 - 60السيد توفيق احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  18997قيد فى  2018-09-20برقم ايداع 4970
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قمحه  -بملك  /سناء عبدالعاطى محمود
عبدالعاطى
 - 61على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22219قيد فى  2019-06-25برقم
ايداع  3695وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد
بنشاط قطع غيار سيارات كائن بالعنوان منشأة خياط الكوم الخضر  -حوش عيسي  -بملك  /محمد احمد مصطفي
عبدالمقصود مودع برقم  7343بتاريخ  2022/06/12مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 62هشام سامي محمد محمد الغبيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  25879قيد فى  2020-04-28برقم ايداع
 2359وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر نشاط مكتب
توريدات ومعدات هندسيه كائن في العنوان شبرا النونه  -ايتاي البارود  -بملك  /سامي محمد محمد الغبيسي مودع
برقم  7331بتاريخ  2022/06/12مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 63محمد مصرى عبدالسميع علوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  26874قيد فى  2020-08-05برقم ايداع
 4188وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد بالنشاط الكائن
بالعنوان ابونعامه  -الغيته  -بملك  /صابره غازى مبروك مودع برقم  7333بتاريخ  2022/6/12مكتب سجل
تجارى غرفه دمنهور
 - 64شنودة ميلد جاد جرس تاجر فرد سبق قيده برقم  37280قيد فى  2021-12-27برقم ايداع 13390
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو نحيله  -كوم الفرج  -بملك  /صبحى
محروص برسوم اخرسون
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 - 65شهاب شعبان على سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  37639قيد فى  2022-01-05برقم ايداع 278
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف على نشاط الرئيسى الخر (
مقاولت عموميه ) واقتصار النشاط على الرئيسى فقط (مزرعه دواجن)
 - 66المختار للمقاولت العموميه ( اسلم احمد مختار سيد احمد ) تاجر فرد سبق قيده برقم  15074قيد فى
 2022-04-20برقم ايداع  5272وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
-14ش-ثروت بملك /المرسى أحمد السيد مشعل
 - 67معرض ذكرى للدوات الصحية و السيراميك ( احمد طه محمد ذكرى ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 17451قيد فى  2018-04-05برقم ايداع  2192وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مركز تجميع البان كائن بالعنوان الدلنجات  -سيدي حمد الدلنجات -
بملك  /فوزية حسن علي حسن مودع برقم  7408بتاريخ  2022/06/13مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 68حسين ناجى عبدالخالق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  23667قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
 6177وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التفتيش الول العشر الف  -بملك
 /محمود احمد عبدالباسط
 - 69هشام احمد عبدالسلم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  25845قيد فى  2020-04-21برقم ايداع
 2293وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش زيدان  -بملك  /نصر محمد
رفاعى السيد
 - 70رفاعى محمد فرج الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  26571قيد فى  2020-07-13برقم ايداع
 3651وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النوباريه  -قطعه رقم  420امام
محطه 104طريق مصر اسكندريه الصحراوى  -بملك  /رفاعى محمد فرج الصاوى
 - 71سعاد سعد مجاور ابوعجيله تاجر فرد سبق قيده برقم  31220قيد فى  2021-04-14برقم ايداع
 3376وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
مطبعه كائن بالعنوان محطه  2البذور  -ابو المطامير  -بملك  /احمد محمد عباس حماد مودع برقم  7385بتاريخ
 2022/06/13مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 72حمدى عبد المنعم ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  31913قيد فى  2021-06-08برقم ايداع
 4683وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه وحيده  -بملك  /عبدا ابو
سيف مجلى مجلى
 - 73احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 6331وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط الرئيسي الخر
الكائن بالعنوان عزبه هندي  -الدلنجات  -بملك  /محمد رضا محمود عبدالغني عوف واقتصار النشاط علي
الرئيسي فقط بنشاط تصنيع ملبس بتاريخ 2022/06/13
 - 74احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 6331وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اخر شارع صلح سالم -
الدلنجات  -بملك  /منال عبدالكريم حامد رزق
 - 75احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 6700وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه هندي  -الدلنجات  -بملك /
محمد رضا محمود عبدالغني عوف
 - 76احمد عطيه محمود الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  34293قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 8703وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط
استيراد وتصدير الكائن بالعنوان قمحه  -بملك  /عطيه محمود عبدالحميد الشرقاوى مودع برقم  7389بتاريخ
 2022/6/13مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 77عماد قاسم عبدالحميد ابو حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34414قيد فى  2021-10-03برقم ايداع
 8898وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع جديد بنشاط
مزرعه مواشي تربية مواشي كائن بالعنوان العامرية كبري ضيف ا  -النهضه  -بملك  /عبدالوهاب خميس مودع
برقم  7131مقيد برقم  67064مكتب سجل تجاري غرفة السكندرية
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 - 78حنان عبدالخالق حسين ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  35304قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 10322وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الزمرانى متفرع من ش
جمال عبد الناصر  -بملك  /محمود على محمود الرباع
 - 79عفاف حمدي لملوم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35725قيد فى  2021-11-17برقم ايداع
 11000وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
معرض سيارات كائن بالعنوان قريه طه حسين  -غرب النوباريه  -ابو المطامير  -بملك  /عماد عبدالنبي بسيس
مودع برقم  7421بتاريخ  2022/06/13مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 80امال على الصاوى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  37087قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 13104وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اافتاح رئيسي اخر بنشاط
مركز لتجميع اللبان ومشتقاتها كائن بالعنوان ع حجازي  -الدلنجات  -بملك  /خالد عباس عبدالنبي حميده مودع
برقم  7400بتاريخ  2022/06/13مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 81عصام محمد سيد احمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  38965قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 2645وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الشرقاوى الرزيمات  -بملك /
روايح عبد الهادى عبدالحميد شيبه
 - 82هانى عبدالغفار محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  40427قيد فى  2022-04-24برقم ايداع
 5767وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النجاح  -بملك  /هشام عبد الغفار
محمد عوض وساميه محمد فتحى محمود خفاجى
 - 83غازى تريد ( محمود عزت شرف الدين محمود عزت غازى ) تاجر فرد سبق قيده برقم  11568قيد فى
 2016-05-23برقم ايداع  1817وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
تعديل مسمي النشاط للفرع الكائن بالعنوان زاوية بمم تل  -منوفيه ليصبح مخزن لتجاره الدوية البيطريه
واضافات العلف بتاريخ 2022/06/14
 - 84غازى تريد ( محمود عزت شرف الدين محمود عزت غازى ) تاجر فرد سبق قيده برقم  11568قيد فى
 2016-05-23برقم ايداع  1817وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
تعديل مسمي نشاط المحل الرئيسي الخر ليصبح وحدة جرش وخلط العلف واضافات العلف الكائن بالعنوان
زاوية بمم امام كوبري البندارية تل المنوفيه بتاريخ 2022/06/14
 - 85هيثم على عباس النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  16175قيد فى  2017-12-28برقم ايداع 5674
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط توريدات
عموميه كائن بالعنوان الحجانيه مركز دمنهور  -بملك  /حسين علي عباس النجار مودع برقم  7454بتاريخ
 2022/06/14مكتب سجل التجاري دمنهور
 - 86ادريس ربيع معوض عبدالونيس تاجر فرد سبق قيده برقم  36760قيد فى  2021-12-14برقم ايداع
 12582وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط
تجميع البان بالعنوان القرشى البستان  -بملك  /عواطف عبدالحميد ريف ا الشهب بتاشير  7447بتاريخ
 2022/6/14سجل غرفة دمنهور
 - 87صيدليه الدكتور محمود محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3936قيد فى  2011-01-04برقم ايداع
 25وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مخزن
لتجارة الدويه كائن بالعنوان ش المجلده  -خلف مسجد الغمري  -طريق النشو  -ايتاي البارود  -البحيرة  -بملك /
احمد محمد عبدالجواد عيسي مودع برقم  7507بتاريخ  2022/06/15مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 88صبحى عبدالله محمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  17218قيد فى  2018-03-18برقم ايداع
 1797وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش مسجد قباء متفرع من ش
رعايه الطفوله والمومه  -بملك  /احمد سعد خضر
 - 89احمد عبده السيد محمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  18187قيد فى  2018-06-24برقم ايداع
 3515وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة سنهور -بملك  /فر فتحى احمد
خليل
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 - 90محمد رفعت فهيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  24260قيد فى  2019-12-05برقم ايداع 7280
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع احمد يوسف  -شمال التحرير  -بملك /
محمد صابر احمد ملوى
 - 91عبدالقادر رمضان عبدالرحمن العلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم  29599قيد فى  2021-01-18برقم
ايداع  461وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا  -بملك  /عرفان
محمد علفان فريج
 - 92افراج السيد خليفه عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  30595قيد فى  2021-03-15برقم ايداع 2267
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محلة احمد  -بملك  /صبري قنديل
ابوالعطا
 - 93محمد امين عبدالمجيد عوض البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم  34139قيد فى  2021-09-22برقم
ايداع  8420وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المتولي  -بملك  /ابراهيم
محمد امين عبدالمجيد البدوي
 - 94رضا كامل درويش بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  36231قيد فى  2021-11-30برقم ايداع
 11765وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة يوسف العسكرى بملك /
امين شكرى امين العسكرى
 - 95مصطفي هاني محمد عبدالمجيد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  38343قيد فى  2022-02-07برقم
ايداع  1592وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر
بنشاط تجارة تقاوي وبذور بطاطس كائن بالعنوان الخوالد  -ايتاي البارود  -بملك  /هاني محمد عبدالمجيد الجمل
مودع برقم  7482بتاريخ  2022/06/15مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 96ايمان محمد شعبان محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  41255قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 6739وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مطعم
وكافيه كائن بالعنوان بجوار نادي جولدن طريق ايتاي البارود  -الدلنجات  -بملك  /لبيب سامي لبيب ابو زريده
مودع برقم  7478بتاريخ  2022/06/15مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 97رضا سعيد علوانى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13772قيد فى  2017-03-14برقم ايداع 1100
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة له محل فرعى عن نشاط اتيليه والكائن
والمقيد برقم تابع
فى شارع فراولو -عمارة الغول -ايتاى البارود بملك هشام صالح عيدالغول والمودع برقم
 13772فى  2022/6/16سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 98محمد محمود محمد على ابو محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  25437قيد فى  2020-02-26برقم ايداع
 1451وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة  120شارع الميكنه  -ق احمد
شوقى  -بملك  /عبدالمنصف محمد عبدالمعطى بدر
 - 99اميره احمد محمد غانم الرجال تاجر فرد سبق قيده برقم  39931قيد فى  2022-03-29برقم ايداع
 4410وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع متفرع من شارع العجمى -
بملك  /عفاف محمد شحاته برمو
 - 100محمود جابر احمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  24208قيد فى  2019-12-03برقم ايداع
 7193وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع جديد للنشاط
كائن بالعنوان مزرعه الجريسات  -مريوط  -حوشه السكندريه مودع برقم  7376بقيد رقم  67160مكتب سجل
تجاري غرفة السكندرية
 - 101هناء رمضان احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  39197قيد فى  2022-03-03برقم ايداع
 3055وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه صلح العبد  -بملك  /عبد
الحليم نصر عبد الحليم ابراهيم
 - 102اسلم ابراهيم حامد محمد الدقوة تاجر فرد سبق قيده برقم  41079قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 6343وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
تجميع البان كائن بالعنوان المام مالك وادي النطرون  -بملك  /موفق علواني مرزوق مودع برقم  7620بتاريخ
 2022/06/19مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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 - 103احمد سمير عبد الجواد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3113قيد فى  2010-05-16برقم ايداع
 670وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش مسجد الرحمن ارض ادمون -
بملك  /عبد ا هشام الدين محمد عبد الفتاح
 - 104الشحات على الشحات عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13435قيد فى  2017-02-02برقم ايداع
 473وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاك سوبر
ماركت كائن بالعنوان مركز ابو المطامير  -النوبارية  -محل  18بلزا مول بملك  /اشرف عبدالرازق محمد
عاشور مودع برقم  7683بتاريخ  2022/06/20مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 105محمد سامى محمد عبدا الحناطى تاجر فرد سبق قيده برقم  21943قيد فى  2019-05-22برقم
ايداع  3156وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر
بنشاط مغسلة سيارات كائن بالعنوان كنيسة اورين  -شبراخيت  -بملك  /علي سامي محمد الحناطي مودع برقم
 7665بتاريخ  2022/06/20مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 106اسلم عبدالرحمن جابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28485قيد فى  2020-11-15برقم ايداع
 7132وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغيته  -بملك  /علء ربيع عمر
سعد
 - 107ريهام اسامه مصطفى حسين غزال تاجر فرد سبق قيده برقم  29287قيد فى  2020-12-30برقم
ايداع  8575وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الثانويه العسكريه
 بملك  /بدريه حسن على قدرى - 108مهنا منصور عطيه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  37484قيد فى  2022-01-02برقم ايداع 38
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط محل بيع
اسماك جمله كائن بالعنوان طلمبات برسيق ابو حمص  -بملك  /منصور عطيه صابر مودع برقم  7677بتاريخ
 2022/06/20مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 109هاله حامد عنتر وردة تاجر فرد سبق قيده برقم  4909قيد فى  2011-11-27برقم ايداع 1403
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كفر مساعد  -بملك  /محمد موسي محمد
سلمان
 - 110السطح للمقاولت العامة والستثمار العقاري ( محمد الشحات محمد ابراهيم السطح ) تاجر فرد سبق
قيده برقم  5425قيد فى  2012-06-21برقم ايداع  664وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط قاعه مناسبات وكافتريا ومنطقة العاب كائن بالعنوان مركز
شباب الدلنجات مركز الدلنجات بملك  /مركز الدلنجات مودع برقم  7736بتاريخ  2022/06/21مكتب سجل
تجاري غرفة دمنهور
 - 111مينا ميشيل شوقي فهمي بسطورس تاجر فرد سبق قيده برقم  7597قيد فى  2014-06-25برقم ايداع
 1065وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع العز بن عبد السلم بجوار
مدرسه الثانويه العسكريه  -بملك  /مينا ميشيل شوقى فهمى بسطورس
 - 112عصام حمدى محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7945قيد فى  2014-09-29برقم ايداع
 1658وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة سيدى على  -بملك  /اشرف احمد
حسن
 - 113عبده سمير عبدالعزيز شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  8945قيد فى  2015-04-08برقم ايداع
 935وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه رئيسى اخر بنشاط
موتوسيكلت الكائن بالعنوان مركز بدر  -قريه النجاح  -بجوار الفرن البلدى  -بملك  /على حسين محمد حسن
مودع برقم  7703بتاريخ  2022/6/21مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 114حامد عزت حامد درويش شنش تاجر فرد سبق قيده برقم  37935قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
 848وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الصاغه حاره شعير  -بملك /
نجوى اسماعيل يونس موصلى
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 - 115سالم عبدالستار عبداللطيف كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  41656قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7691وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد للنشاط كائن
بالعنوان محل رقم  1شارع البريد  -العشرة الف  -بملك  /هاني احمد عبدا الدسونسي مودع برقم 7694
بتاريخ  2022/06/21مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 116عماد صبرى محمود عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  2315قيد فى  2009-10-08برقم ايداع
 1091وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه المسين  -بملك  /عماد
صبرى محمود عبد السلم
 - 117سامح عادل حسن الزنقلى تاجر فرد سبق قيده برقم  9388قيد فى  2015-06-10برقم ايداع
 1615وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مخبز
بلدي كائن بالعنوان محلتصا شبراخيت  -بملك  /عادل حسن الحسيني الزنقلي مودع برقم  7802بتاريخ
 2022/06/22مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 118شفيق ابراهيم شفيق ابراهيم رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  24985قيد فى  2020-01-28برقم ايداع
 653وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مكتب
استيراد وتصدير وتوريدات عموميه كائن بالعنوان عزبه شفيق رجب  -زبيده  -ايتاي البارود  -بملك  /محمد
شفيق ابراهيم مودع برقم  7768بتاريخ  2022/06/22مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 119هبة محمد مبارك شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  37169قيد فى  2021-12-23برقم ايداع
 13224وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش جميله بملك  /بكر ومحمد
ادهم عبدالهادى عيد
 - 120محمود فتحى عبد السلم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  2153قيد فى  2022-02-24برقم
ايداع  2618وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش  16فتحي ابو النصر
شبرا دمنهور  -بملك  /سهير علء الدين حامد اسماعيل
 - 121محمود فتحى عبد السلم عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  2153قيد فى  2009-08-13برقم
ايداع  893وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان المحل
الرئيسي الخر الي ش  16فتحي ابو النصر شبرا دمنهور  -بملك  /سهير علء الدين حامد اسماعيل بتاريخ
2022/06/23
 - 122محمد احمد موسى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12407قيد فى  2016-10-04برقم ايداع 3215
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة فيشا بملك  /احمد محمد عطيه عيسى
 - 123اسلم سمير محمد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  30748قيد فى  2021-03-23برقم ايداع
 2571وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية صلح الدين  -بملك  /ورثة
ممدوح محمد ابراهيم
 - 124حنان ابو الفتوح محمد الليثي تاجر فرد سبق قيده برقم  30884قيد فى  2021-03-29برقم ايداع
 2783وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط منفذ
بيع منتجات لحوم بلديه ودواجن كائن بالعنوان  7ش سعد محمد سعد  -المحلة الكبري  -بملك  /عصمت ابراهيم
محمد الحباك مودع برقم  5316بتاريخ  2022/06/23مكتب سجل تجاري غرفة طنطا
 - 125هبه ا راغب رياض عبدالونيس عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  33977قيد فى  2021-09-16برقم
ايداع  8166وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر
بنشاط تركيب شبكات الري الحديث كائن بالعنوان افلقه البلد  -مركز دمنهور  -بملك  /ابراهيم محمد ابراهيم
الرومي مودع برقم  7835بتاريخ  2022/06/23مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 126اشرف حميده بسيس سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  41642قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7653وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه هندى  -كوم القدح  -بملك /
خالد جابر عبدالمعطي
 - 127ناصر فضل رجب هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  22822قيد فى  2019-08-20برقم ايداع
 4735وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط بيع منظفات
صناعية كائن بالعنوان عقار رقم  241بملك  /احمد بدوي غرب النوبارية  -ابو المطامير  -بملك  /احمد
عبدالهادي سعد العشري مودع برقم  7870بتاريخ  2022/06/26مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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 - 128ابوالفتوح رمضان قطب النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  23664قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
 6171وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العشره الدرسيه  -بملك  /احمد
يحى حافظ
 - 129ابوالفتوح رمضان قطب النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  23664قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
 6171وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل مسمى نشاط الرئيسى
الخر  :مصنع السمده المركبه والمخلبيه والورقيه خلط وتعبئه  -وتعديل العنوان ليصبح  178 :المنطقه
الصناعيه التانيه  -مدينه النوباريه الجديده  -بملك  /منال فؤاد امين محمد
 - 130ابو الفتوح رمضان قطب النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  23664قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
 6172وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة  178المنطقه الصناعيه التانيه -
مدينه النوباريه الجديده  -بملك  /منال فؤاد امين محمد
 - 131كمال الدين جمعه عبدالحليم السعداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  33723قيد فى  2021-09-08برقم
ايداع  7777وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر
بنشاط معرض بيع مستلزمات انتاج حيواني كائن بالعنوان الشراقوة الرحمانية  -بملك  /فاطمه محمد علي حسين
مودع برقم  7858بتاريخ  2022/06/26مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 132غاده فخرى مصطفى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41367قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6982وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش على ابن ابى طالب  -بملك /
احمد يوسف محمد محرم
 - 133ناصر محمود احمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  2830قيد فى  2010-03-10برقم ايداع 327
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط ورشه لحام
كهرباء كائن بالعنوان مركز بدر  -الكفاح  -بملك  /محمد محمود احمد حموده مودع برقم  7921بتاريخ
 2022/06/27مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 134عزه محمد مهدى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  19010قيد فى  2018-09-23برقم ايداع
 4997وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
غربلة وتعبئة حبوب كائن بالعنوان ظهر التمساح ايتاي البارود  -بملك  /سعد محمد حماد مشالي مودع برقم
 7936بتاريخ  2022/06/27مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 135على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22219قيد فى 2019-06-25
برقم ايداع  3695وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشأة خياط الكوم
الخضر  -بملك  /محمد احمد مصطفي عبدالمقصود
 - 136على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22219قيد فى 2019-06-25
برقم ايداع  3695وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة انعدام النشاط للفرع
وهو بيع قطع غيار موتوسيكلت الكائن بالعنوان منشأة خياط الكوم الخضر  -بملك  /محمد احمد السيد مصطفي
واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط قطع غيار سيارات بتاريخ 2022/06/27
 - 137على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22219قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  7343وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشأة خياط الكوم
الخضر  -بملك  /محمد احمد السيد مصطفي
 - 138هدير ابراهيم محمد يوسف صقر الضرير تاجر فرد سبق قيده برقم  34496قيد فى 2021-10-06
برقم ايداع  9043وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع سالم زهور
المراء  -بملك  /عمرو حسن سليمان عبدالقادر
 - 139سمير كامل جمعه الهنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  35024قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 9899وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
تجارة اجهزه واكسسوار محمول كائن بالعنوان الدلنجات  -ش الجمهوريه  -بملك  /محمد امين عبدالجواد عاشور
مودع برقم  7899بتاريخ  2022/06/27مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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 - 140احمد عوض جاب ا علي تاجر فرد سبق قيده برقم  37686قيد فى  2022-01-09برقم ايداع
 349وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط
معرض سيارات كائن بالعنوان التحرير  -جناكليس  -ابو المطامير  -بملك  /عوض جاب ا علي مودع برقم
 7910بتاريخ  2022/06/27مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 141مبروك صبرى عبدالحميد عرابى تاجر فرد سبق قيده برقم  38338قيد فى  2022-02-06برقم ايداع
 1580وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح محل رئيسي اخر بنشاط
مزرعة دواجن كائن بالعنوان محطه  6خط  19اللحوم  -ابو المطامير  -بملك  /عيشه غرابيل عبدالسلم عبدالقادر
مودع  7890بتاريخ  2022/06/27مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 142احمد فرج متولى شحاته جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  41104قيد فى  2022-05-18برقم ايداع
 6412وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع احمد عبد الغفار  -زمران
النخل  -بملك /رضا على مرسى عبد العزيز
 - 143موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم  7806قيد فى  2014-09-01برقم ايداع 1438
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مصنع
ملبس جاهزه كائن بالعنوان ش علي بن ابي طالب ابو المطامير  -بملك  /سعد عطيه فتح ا مفتاح مودع برقم
 1438بتاريخ  2022/06/28مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
 - 144ابو طالب على على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11830قيد فى  2016-07-12برقم ايداع
 2258وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع شراراه  -ثروت  -بملك  /هاله
عبدالحميد علي السيد
 - 145اسماء محمد محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  26829قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
 4102وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط
مكتب تصدير الكائن بالعنوان ك  115طريق العالمين غرب فرع  - 20بملك  /خيرى فتحى رمضان السيد مودع
برقم  7961بتاريخ  2022/6/28مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور
 - 146ابراهيم عبدالمولى محمد هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  24964قيد فى  2020-01-26برقم ايداع
 605وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه البيضا  -بملك  /هانى مهنى
محمد هنداوى
 - 147هانى سرور على سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  30425قيد فى  2021-03-07برقم ايداع
 1956وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الجلء بجوار مخزن الدقيق -
بملك  /محمود على عبد الحميد سرور
 - 148سعاد سعد مجاور ابوعجيله تاجر فرد سبق قيده برقم  31220قيد فى  2021-04-14برقم ايداع
 3376وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل عنوان الرئيسى
الخرالكائن بالعنوان محطه  2البذور  -بملك  /ورثه محمد عباس حماد
 - 149سعاد سعد مجاور ابوعجيله تاجر فرد سبق قيده برقم  31220قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7385وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محطه  2البذور  -بملك  /ورثه
محمد عباس حماد
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النشاط
236وفى

 - 1رامى محمود على كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  4103قيد فى  2011-02-23برقم ايداع
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح بيوتى سنتر
 - 2رامى محمود على كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  4103قيد فى  2013-07-21برقم ايداع 936وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح بيوتى سنتر
 - 3هيثم السعيد محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  21284قيد فى  2019-03-26برقم ايداع 1985
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تصدير الحاصلت الزراعيه ومحطة فرز وتعبئة حاصلت
زراعية
 - 4خالد محب السعيد على عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  22513قيد فى  2019-07-22برقم ايداع 4211
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :مزرعه دواجن
 - 5عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2020-08-16برقم ايداع
4466وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح بيع موتوسيكل وتروسيكل
 - 6عادل عبدالحميد عبدالحميد الطلميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27010قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
6478وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :حظيرة مواشي
 - 7ابراهيم على غازى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34968قيد فى  2021-10-25برقم ايداع 9801وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مزرعه دواجن
 - 8فؤاد محمود حسن الزواوي تاجر فرد سبق قيده برقم  36136قيد فى  2021-11-28برقم ايداع 11610
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط  :توزيع مواد غذائيه وبقالة
 - 9زكى هيبه عبدالقادر عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  40101قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
4737وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :حظيره مواشى وانتاج وتجميع
اللبان
 - 10عماد حسن احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  1152قيد فى  2008-10-13برقم ايداع 1247وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت عموميه متكامله وتوريدات ( فى حدود المسموح به
قانونا )
 - 11بلل أحمد محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9489قيد فى  2015-06-24برقم ايداع 1758وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :مزرعه تربيه دواجن
 - 12مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
1121وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تصدير خضار و فاكهه
 - 13مصطفى حسين ابراهيم هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  16851قيد فى  2018-02-19برقم ايداع
1122وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح توريد عماله انفار بالداخل
 - 14احمد عبده عبدالمنعم قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  24795قيد فى  2020-01-16برقم ايداع 317
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :معرض مستلزمات انتاج حيوانى
وداجنى
 - 15محمود خالد محمود الفيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  25930قيد فى  2020-05-05برقم ايداع
2457وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح مكتب تصدير
 - 16اشرف عبدالحميد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26863قيد فى  2020-08-04برقم ايداع
4167وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :انتاج وتعبئه وتغليف
وفرز وحفظ وتبريد وتجميد وتخزين مختلف المواد الغذائيه
 - 17احمد خالد شفيق لبيب عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34201قيد فى  2021-09-26برقم ايداع
8525وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تغيير مسمى النشاط الى  :سوبر ماركت
 - 18ثابت عبدالحميد عبدالمقصود فصاد تاجر فرد سبق قيده برقم  35936قيد فى  2021-11-22برقم ايداع
11324وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :تركيب الوميتال
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 - 19ابتسام درويش اسماعيل ابراهيم ابو عوش تاجر فرد سبق قيده برقم  36133قيد فى  2021-11-28برقم
ايداع 11606وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :معرض لتجاره
الموتوسيكلت والتروسيكلت
 - 20رضا زكريا عبدالباسط محمد وشهرتة رضا شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  6023قيد فى
 2013-02-07برقم ايداع 180وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح مكتب تصدير ( في
حدود المسموح به قانونا )
 - 21محمد عبد المنعم السباعى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  3701قيد فى  2010-10-28برقم ايداع
1399وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :توريد شكائر بلستيك
وجامبوباك وخيوط بانواعها
 - 22هاله حامد عنتر وردة تاجر فرد سبق قيده برقم  4909قيد فى  2011-11-27برقم ايداع 1403وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :ورشه تشغيل اخشاب وتوريد بالتات
 - 23احمد فكيه حسن السيد مصباح تاجر فرد سبق قيده برقم  23087قيد فى  2019-09-09برقم ايداع
5176وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مكتب مقاولت وتوريدات
عموميه (فى حدود المسموح به قانونا)
 - 24سامى مختار معوض مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  32735قيد فى  2021-08-01برقم ايداع
6192وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :سوبر ماركت
 - 25محمد مجدى محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  38102قيد فى  2022-01-25برقم ايداع
1142وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تغيير النشاط الى  :تجميع وتصنيع منتجات اللبان
 - 26على جمعه شحاته عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12903قيد فى  2016-12-06برقم ايداع 4095
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي  :كوفى شوب
 - 27وليد عطية محمد ابراهيم محمد ابو دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم  18483قيد فى  2018-07-25برقم
ايداع 4057وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح مصنعات لحوم وتعبئه مواد غذائيه
 - 28محمود وجيه محمد على المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  20023قيد فى  2018-12-18برقم ايداع
6922وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :سوبر ماركت
 - 29احمد محمود احمد برانيه تاجر فرد سبق قيده برقم  29357قيد فى  2021-01-04برقم ايداع 52وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :تحضير وتجهيز ماكولت شعبيه ووجبات سريعه
تيك اواى
 - 30احمد يوسف عبدالهادى عمر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  38376قيد فى  2022-02-08برقم ايداع
1654وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :محل قطع غيار سيارات
 - 31سعد علي محمد عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  41160قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 6517وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مزرعه دواجن
 - 32حسن ياسين علي عباده تاجر فرد سبق قيده برقم  41306قيد فى  2022-05-30برقم ايداع 6839وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح و مطعم
 - 33على محمد مصطفى الشبكشى تاجر فرد سبق قيده برقم  41409قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
7092وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :جزاره والستيراد والتصدير
 - 34نصر عبد الرحمن سيد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  3219قيد فى  2010-06-13برقم ايداع
807وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :مخبز بلدي آلي كامل
 - 35هايبر مقلد لتجاره المواد الغذائيه ( احمد ابراهيم عبدالرازق على مقلد ) تاجر فرد سبق قيده برقم  9890قيد
فى  2015-09-09برقم ايداع 2407وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى
النشاط الى  :تجاره المواد الغذائيه الجمله والقطاعى
 - 36فرج فوزى بكرى مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  12232قيد فى  2016-09-01برقم ايداع 2912
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :مقاولت عامه
 - 37نسمه عبدالعزيز عبدا رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16804قيد فى  2018-02-15برقم ايداع
1044وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :تجارة و تجميع وتعبئة الحاصلت
الزراعيه وعموم التصدير
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 - 38هند محمد انصارى محمد عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  40397قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
5721وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعبئه مخلل
 - 39اسامه عطيه الصاوي القناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  7447قيد فى  2014-05-21برقم ايداع 842
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :استصلح اراضى زراعيه
 - 40سلمه صلح اسماعيل عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  32583قيد فى  2021-07-14برقم ايداع
5890وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :تصنيع اكواب كرتونيه
واوعيه ورقيه
 - 41اسلم محمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37842قيد فى  2022-01-13برقم ايداع 635
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :مزرعة دواجن
 - 42موسى وليم حنا ا حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41554قيد فى  2014-03-05برقم ايداع 393وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه (فيما عدا الملبس
العسكريه وتوريد العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت) وتأجير معدات
 - 43عبدالسلم محمد فؤاد عبدالسلم الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  6737قيد فى  2013-11-11برقم
ايداع 1378وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :تحضير وبيع تقديم موكلت
ومثلجات ومياه غازيه وعصائر وعرض مصنفات سمعيه وبصريه
 - 44محمد أحمد أحمد محمد زبادى تاجر فرد سبق قيده برقم  13123قيد فى  2016-12-28برقم ايداع
4444وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :قطع غيار تكييف
 - 45احمد حسن رمضان الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم  35199قيد فى  2021-11-01برقم ايداع
10158وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  :معرض سيارات
 - 46حسين ناجى عبدالخالق مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  23667قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
6177وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :اعلف وكتاكيت ومستلزمات
مزارع دواجن
 - 47رفاعى محمد فرج الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  26571قيد فى  2020-07-13برقم ايداع 3651
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :مبيدات واسمده ومخصبات
 - 48احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
6331وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :تصنيع ملبس ( فيما عدا تصنيع
الملبس العسكريه )
 - 49احمد محمود عبدالونيس عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  32822قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
6700وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي  :بيع اقمشه
 - 50خميس مبروك فرج عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  35171قيد فى  2021-11-01برقم ايداع
10117وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :بقاله عامه
 - 51حنان عبدالخالق حسين ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  35304قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
10322وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مغسله ومركز صيانه
سيارات
 - 52ادريس نبيوه مسعد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  41131قيد فى  2022-05-19برقم ايداع
6458وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مشروع جمعيتى بقاله هايبر
ماركت
 - 53هانم اسماعيل ابراهيم الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  41204قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
6618وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :معرض بيع سيارات
وقطع غيار سيارات
 - 54جمعه ابو اليزيد قطب مهينه تاجر فرد سبق قيده برقم  41333قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
6908وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :خردوات
 - 55ايهاب محمد فاروق عبد الرءوف شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  25625قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع 7434وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح بيع اسمدة ومبيدات وبذور وتقاوى
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 - 56احمد عبده السيد محمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  18187قيد فى  2018-06-24برقم ايداع
3515وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  :تجاره اسمنت على النشاط الصلى
 - 57محمد رفعت فهيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  24260قيد فى  2019-12-05برقم ايداع 7280
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مزرعه دواجن
 - 58رضا كامل درويش بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  36231قيد فى  2021-11-30برقم ايداع
11765وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :بقاله
 - 59طارق عبدالخالق عبدالحميد ابوندا تاجر فرد سبق قيده برقم  41565قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
7484وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح محطه فرز وتعبئه وتخزين حاصلت زراعيه
 - 60اسماء عادل يوسف اسماعيل سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  24149قيد فى  2019-11-29برقم ايداع
7086وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :محل بيع موبايلت (محمول )
 - 61عصام سعيد عبدالسيد عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  19877قيد فى  2018-12-06برقم ايداع
6636وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط  :مقاولت ( علي النشاط الصلي )
ليصبح قطع غيار معدات خراطيم ومقاولت
 - 62رايه مرعى فهمى عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  38900قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
2516وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :خردوات
 - 63هناء رمضان احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  39197قيد فى  2022-03-03برقم ايداع 3055
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :محل تجميع البان
 - 64احمد سمير عبد الجواد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3113قيد فى  2010-05-16برقم ايداع 670
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :توريدات مستلزمات واثاث
واجهزه طبيه
 - 65اسماء عبدالناصر عبدالستار زريبه تاجر فرد سبق قيده برقم  25497قيد فى  2020-03-01برقم ايداع
1552وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :محل ملبس ( فيما عدا الملبس
العسكريه )
 - 66ابو المجد للستيراد والتصدير وتجارة المعادن (احمد ابوالمجد احمد عبدالباقى ابوالسعود) تاجر فرد سبق
قيده برقم  4349قيد فى  2011-05-03برقم ايداع 557وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
اضافه نشاط  :توريدات عموميه ( على النشاط الصلى )
 - 67مينا ميشيل شوقي فهمي بسطورس تاجر فرد سبق قيده برقم  7597قيد فى  2014-06-25برقم ايداع
1065وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  :مأكولت ومثلجات
 - 68السيد على عبد السلم حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  12434قيد فى  2016-10-10برقم ايداع
3270وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :بيع مستلزمات انتاج حيوانى وداجنى
وتجارة اعلف
 - 69ايمان على احمد عميره تاجر فرد سبق قيده برقم  35283قيد فى  2021-11-03برقم ايداع 10286
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  :بيوتى سنتر ومستحضرات تجميل
 - 70حامد عزت حامد درويش شنش تاجر فرد سبق قيده برقم  37935قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
848وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :ملبس جاهزة ( فيما عدا
الملبس العسكريه )
 - 71شفيق ابراهيم شفيق ابراهيم رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  24985قيد فى  2020-01-28برقم ايداع
653وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  :مخصبات وتوكيلت تجاريه ( علي
النشاط الصلي )
 - 72هبة محمد مبارك شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  37169قيد فى  2021-12-23برقم ايداع 13224
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  :مفروشات
 - 73المريم للخدمات البتروليه ( فتحيه محمد خليل حسان ) تاجر فرد سبق قيده برقم  41595قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع 7553وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي :
مكتب خدمات بتروليه وممارسه العمال المتعلقه بالنقل والتوريدات والصيانه ( بعد اصدار التراخيص اللزمه )
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3215وفى

 - 74محمد احمد موسى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12407قيد فى  2016-10-04برقم ايداع
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى :مزرعة دواجن
 - 75السعيد لتعبئة المواد الغذائية والتصدير(حسام سعيد محمد عبدالستار) تاجر فرد سبق قيده برقم  15283قيد
فى  2017-10-08برقم ايداع 3977وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى :تعبئة
وتوزيع مواد غذائية وتصدير فى حدود المسموح به قانونا
 - 76منصور لمعى عطيه سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  15347قيد فى  2017-10-15برقم ايداع 4105
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  :مكتبه وخردوات
 - 77ابوالفتوح رمضان قطب النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  23664قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
6171وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط  :استيراد وتصدير ( طبقا
للوائح والقوانين فى حدود المسموح به )
 - 78ابو الفتوح رمضان قطب النمر تاجر فرد سبق قيده برقم  23664قيد فى  2019-10-21برقم ايداع
6172وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط  :مصنع السمده المركبه
والمخلبيه والورقيه خلط وتعبئه
 - 79عبد الرحمن سعيد عوض فتح ا شراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  28814قيد فى  2020-12-02برقم
ايداع 7718وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مبيدات زراعيه
واستيراد مبيدات واسمده زراعيه
 - 80الديب للمقاولت العامه والتوريدات العموميه (محمد محمود منصور الديب) تاجر فرد سبق قيده برقم
 32897قيد فى  2021-08-08برقم ايداع 6438وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تم
تعديل النشاط الى  :مكتب مقاولت عامه وتوريدات العموميه (فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللى والنترنت
فى حدود المسموح به قانونا)
 - 81ناصر جرجس شوقي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  35143قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
10072وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط  :تجاره مواد غذائيه
 - 82على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22219قيد فى  2019-06-25برقم
ايداع 3695وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :قطع غيار سيارات
 - 83على ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  22219قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع 7343وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :قطع غيار موتوسيكلت
 - 84ابوزيد عوض محمد بربر تاجر فرد سبق قيده برقم  22585قيد فى  2019-07-29برقم ايداع 4320
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط  :بقاله ومنتجات البان
 - 85هدير ابراهيم محمد يوسف صقر الضرير تاجر فرد سبق قيده برقم  34496قيد فى  2021-10-06برقم
ايداع 9043وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :ادوات منزليه
 - 86حماده عبدالحميد رابح ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  36390قيد فى  2021-12-05برقم ايداع
12032وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط  :حظيره مواشى تسمين
وحلب
 - 87احمد عبد المولى عبد الباسط عبد المولى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9191قيد فى 2015-05-14
برقم ايداع 1315وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط  :تجاره حاصلت
زراعيه
 - 88احمد عبدالقادر عبدالتواب سودان تاجر فرد سبق قيده برقم  17326قيد فى  2018-03-25برقم ايداع
1970وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :تجارة وتصدير سيارات ودراجات
نارية
 - 89نور ا صبرى محمد مليجى السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم  41664قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
7712وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :تجاره الخضروات
والفاكهه وتوزيعها
 - 90هلل رضوان عبدا ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  19265قيد فى  2018-10-16برقم ايداع
5482وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :حظيره مواشى حلبه
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 - 91ابراهيم عبدالمولى محمد هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  24964قيد فى  2020-01-26برقم ايداع
605وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مقاولت عامه واستيراد
وتصدير
 - 92اشرف عبدالحميد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26863قيد فى  2020-08-04برقم ايداع
4167وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  :انتاج وتوزيع وتعبئه وفرز
وحفظ وتبريد وتجميد وتخزين مختلف المواد الغذائيه
 - 93عوض حسن على حسن غيث تاجر فرد سبق قيده برقم  29015قيد فى  2020-12-15برقم ايداع
8083وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط الى  :ورشه تصليح الدراجات
الناريه وبيع قطع غيار
 - 94محمد فتحى حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  32875قيد فى  2021-08-05برقم ايداع 6403وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :مستحضرات تجميل وتصنيع منتجات
تجميل للمكتب لدى الغير
 - 95يحيى خليل عوض شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  40439قيد فى  2022-04-24برقم ايداع 5792
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  :محل لتصنيع وتجاره العلف
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  1152وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-13برقم ايداع  1,247.000الى  :العز للمقاولت العموميه والتوريدات
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1152وتم ايداعه بتاريخ
 2008-10-13برقم ايداع  1,247.000الى  :عماد حسن احمد سلمه
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  16851وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-19برقم ايداع  1,121.000الى  :النوار الدوليه للخضار و الفاكهه
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26863وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-04برقم ايداع  4,167.000الى  arak international :لنتاج وتوزيع المواد الغذائيه
 - 5فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6023وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-07برقم ايداع  180.000الى  :مكتب المهندس للتصدير
 - 6فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9254وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-24برقم ايداع  1,411.000الى  :السجده للتنميه الزراعيه
 - 7فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  3701وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-28برقم ايداع  1,399.000الى  :ماس تريد لتجاره وتوريد شكاير بلستيكيه وجامبوباك وخيوط
 - 8فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4909وتم ايداعه بتاريخ
 2011-11-27برقم ايداع  1,403.000الى  :الهندسيه لتشغيل الخشاب
 - 9فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23087وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-09برقم ايداع  5,176.000الى  :كيان للمقاولت العامه وتوريدات عموميه
 - 10فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32840وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-04برقم ايداع  6,354.000الى  :الجبل لتجاره الحبوب والعلف
 - 11فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  33812وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-13برقم ايداع  7,918.000الى  :رولكس للمراتب والسفنج
 - 12فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13723وتم ايداعه
بتاريخ  2017-03-09برقم ايداع  997.000الى  :الفارس لتجارة السيارات
 - 13فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  39395وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-10برقم ايداع  3,414.000الى  :كافيه شوجر هاوس
 - 14فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  41103وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-18برقم ايداع  6,407.000الى  :عبدالحميد رمضان السيد مصطفى
 - 15فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41306وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-30برقم ايداع  6,839.000الى  :كوفى شوب الندلس
 - 16فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41366وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  6,981.000الى  :الفنار مصر
 - 17فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41409وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  7,092.000الى  :الرحاب للجزاره والستيراد والتصدير
 - 18فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  565وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-01برقم ايداع  602.000الى  :لنجريكا كورينا ( ) Corina Langerica
 - 19فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  9890وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-09برقم ايداع  2,407.000الى  :هايبر مقلد لتجاره المواد الغذائيه ( احمد ابراهيم عبدالرازق على
مقلد )
 - 20فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30439وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-07برقم ايداع  1,979.000الى  :اليسره
 - 21فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31126وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-11برقم ايداع  3,230.000الى  :مزارع الخير للدواجن
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 - 22فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32510وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-12برقم ايداع  5,765.000الى  :الطاهر للمقاولت
 - 23فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7447وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-21برقم ايداع  842.000الى  :الصاوى لستصلح الراضى الزراعيه
 - 24فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32583وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-14برقم ايداع  5,890.000الى  :السلم باك لصناعات الورقيه
 - 25فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  37943وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  861.000الى  :العربى لمنتجات اللبان ( عوض محمد سعد العربى )
 - 26فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23667وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-21برقم ايداع  6,177.000الى  :بدايه للعلف والكتاكيت ومستلزمات مزارع الدواجن
 - 27فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37814وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-12برقم ايداع  578.000الى  :العربي تريد لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه
 - 28فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  40380وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-20برقم ايداع  5,683.000الى  :المدينه المنوره
 - 29فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41204وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-24برقم ايداع  6,618.000الى  :الندى كار لتجاره السيارات
 - 30فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  25625وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  7,434.000الى  :ايهاب محمد فاروق عبد الرءوف شرف
 - 31فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  41560وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  7,463.000الى  :محمد عاطف حسين حسن
 - 32فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41560وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  7,463.000الى  :ووتر فريش لبيع وتجاره فلتر المياة وقطع غيارها
 - 33فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38343وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-07برقم ايداع  1,592.000الى  :تعديل السمه التجارية الي  .المحمديه للتوريدات
 - 34فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41466وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  7,239.000الى  :السعيد لتجاره السيارات
 - 35فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41565وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  7,484.000الى  :ل يوجد
 - 36فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  41565وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  7,484.000الى  :طارق عبدالخالق عبدالحميد ابوندا
 - 37فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24504وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-24برقم ايداع  7,720.000الى  :المستقبل للخدمات الزراعيه
 - 38فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41378وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  7,010.000الى  :جلوبال التجاريه لستيراد والتصدير
 - 39فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  41378وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  7,010.000الى  :نهاد صلح عبدالحميد بسيونى عوض
 - 40فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30439وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-07برقم ايداع  1,979.000الى  :اليسرة
 - 41فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24985وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-28برقم ايداع  653.000الى  :اجريكول ايجبت للتوكيلت التجارية
 - 42فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  41595وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  7,553.000الى  :المريم للخدمات البتروليه ( فتحيه محمد خليل حسان )
 - 43فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  2153وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-24برقم ايداع  2,618.000الى  :مكتب الخليل للمقاولت العموميه والتوريدات والمحاجر
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 - 44فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  15283وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-08برقم ايداع  3,977.000الى  :السعيد لتعبئة المواد الغذائية والتصدير(حسام سعيد محمد
عبدالستار)
 - 45فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  30884وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-29برقم ايداع  2,783.000الى  :فات كاو
 - 46فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28814وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-02برقم ايداع  7,718.000الى  :جافكو لكيماويات
 - 47فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  32897وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-08برقم ايداع  6,438.000الى  :الديب للمقاولت العامه والتوريدات العموميه (محمد محمود
منصور الديب)
 - 48فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17326وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-25برقم ايداع  1,970.000الى  :احمد عبدالقادر عبدالتواب سودان
 - 49فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  17326وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-25برقم ايداع  1,970.000الى  :سويدان موتورز للتصدير وتجارة السيارات والدراجات
البخاريه
 - 50فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41554وتم ايداعه
بتاريخ  2014-03-05برقم ايداع  393.000الى  :الكرمه (  ) A A Mايه ايه ام للتوريدات العمومية
 - 51فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4739وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-21برقم ايداع  1,141.000الى  :جنرال كونستركشن بابينج
 - 52فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  21582وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-21برقم ايداع  2,530.000الى  :الفا جرين للمبيدات الزراعيه
 - 53فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24964وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-26برقم ايداع  605.000الى  :الكابتن للمقاولت العامه والستيراد والتصدير

الشخاص
 - 1مهنا منصور عطيه صابر تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  37484وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-02
برقم ايداع 38تم التأشير فى تاريخ  2022-01-02بــ
 - 2طارق عبدالخالق عبدالحميد ابوندا تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  41565وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع 7484تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ
 - 3احمد السعيد محمد الشيخه وكيل مفوض المقيد برقم قيد  41604وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم
ايداع 7573تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1حامد رمضان محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  23025قيدت فى  2019-09-04برقم ايداع
 5077وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل فسخ الشركه وانعدام النشاط وترك التجاره نهائيا
 - 2مؤسسة أل سعد للمقاولت العموميه والتوريدات ( احمد خطاب عبدا سعد وشريكه عبد المحسن خطاب عبد
المحسن خطاب سعد ) شركة سبق قيدها برقم  31591قيدت فى  2021-05-19برقم ايداع  4083وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل فسخ الشركة وانعدام النشاط التجاري
 - 3محمد طه نصر و شريكه شركة سبق قيدها برقم  10980قيدت فى  2016-03-07برقم ايداع 817
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم فسخ الشركة والتوقف عن النشاط طبقا لعقد الفسخ رقم
 1727ب 2019 /

رأس المال
 - 1شركه لمياء على عبد الحميد راجح و شركاه شركة سبق قيدها برقم  11440قيدت فى 2016-05-08
برقم ايداع 1600وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 19,000.000
 - 2شركة ناصر علي بخيت علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36224قيدت فى  2021-11-30برقم
ايداع 11758وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 3محمد عبد المجيد وشريكه للهندسه والمقاولت المتكامله شركة سبق قيدها برقم  2846قيدت فى
 2010-03-14برقم ايداع 345وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,500,000.000
 - 4عماد عبد ا عبد الوهاب غنيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26207قيدت فى  2020-06-15برقم
ايداع 3006وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 4,000,000.000

العناوين
 - 1محمد السيد مرسي جمعه طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  41627قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع 7623وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد للنشاط
كائن بالعنوان ابو المطامير  -قريه الحريه شمال التحرير بجوار د عمرو محمد دراز  -بملك  /خالد عبدالرؤف
عبدالعاطي عبدالقوي مودع برقم  0000بتاريخ  2022/06/19مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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النشاط
 - 1محمد حسن احمد علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  39179قيدت فى  2022-03-03برقم ايداع
 3029وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :مخبز بلدي آلي
 - 2شركة عمر حجازي منصور حجازي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  39817قيدت فى 2022-03-27
برقم ايداع  4205وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركه الى  ( :حفظ
وتبريد وتجميد وتخزين مختلف المواد الغذائيه واليس كريم وتجارتها ومصنع لتصنيع اليس كريم )
 - 3يحي محمد عباس فرج صدقه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15572قيدت فى  2017-11-08برقم
ايداع  4558وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العمومية و خدمات النظافة و
مكافحة القوارض و الحشرات و مكافحة الوبئة و الفيروسات و الزراعة و التوريدات لكل ما سبق و توريدات و
صيانه الجهزة الكهربائية و التكييفات واستصلح واستزراع الراضي الصحراويه و تقسيمها واقامه شبكات الري
الحديثه والبنيه الساسيه والطرق الخاصه بها وتسويه الراضي وخدمه التحول الرقمي والذكاء الصطناعي وخدمه
تنفيذ النظمة اللكترونيه واعمال الصيانه وتشغيل الطرق والكباري واعمال محطات انتاج وتوزيع الكهرباء
واعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي .

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39179 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-03برقم ايداع  3029الى محمد حسن احمد علي وشريكه
 - 2فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  6763 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-11-17برقم ايداع  1420الى محمد مصطفي ربيع عرابي وشريكه
 - 3فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  41692 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  7783الى شركة محمد طارق عبد ا حامد وشريكه
 - 4فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  41695 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  7791الى شركة هيثم ناصر جابر سعيد وشريكه
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الشخاص
 - 1تامر عبد المجيد محمد محمد اسماعيل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  3144وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-23برقم ايداع  711تم التأشير فى تاريخ  2015-07-01بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع :
ليصبح حق الدارة والتوقيع عن الشركة للطرفين مجتمعين او منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة
ولهم حق التوقيع باسم الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والفراد والبنوك
ولهم ان يتعاقدوا مع الغير نيابة عن الشركة ولصالحها كما أن لهم مجتمعين أو منفردين حق القتراض من البنوك
ورهن اصول الشركة ولهم الحق في بيع وشراء اصول الشركة ولهم الحق في بيع وشراء اصول الشركة ولهما
حق تفويض وتويكل من يشاؤا في كل ما سبق وحق التعامل مع البنوك .
 - 2بهجت عبد المجيد محمد اسماعيل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  3144وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-23برقم ايداع  711تم التأشير فى تاريخ  2015-07-01بــ :
 - 3على عبد الحميد راجح محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  11440وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-08برقم ايداع  1600تم التأشير فى تاريخ  2016-05-08بــ  :للشركاء المتضمنين ادارة
الشركه منفردين او مجتمعين ولهم حق فى التوقيع باسم الشركه ويشترط ان يكون هذا التوقيع باسم وتحت عنوان
الشركه ومتعلقاتها ومصالحها وان يمثل الشركه امام الجهات الحكوميه والموسسات العامه والخاصه والفراد وله
ان يتعاقد مع الغير فى العمل نيابة عن الشركه ولصالحها وفتح الحاسابات وصرف الشيكات والعتمادات واصدار
الشيكات كما يحق له التوقيع مجتمعين او منفردين والحق فى التعامل باسم الشركه وطمن اغرضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص باكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح والغاء الحسابات بجميع انواعها كما له حق باشهر العقارى على
اصدار توكيلت لصالح البنوك وفى التوقيع الرهن والقتراض والبيع للنفس او للغير ولهم حق ابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعملت الشركه بالنقد او الجل والشراء ولهم حق القتراض والرهن والبيع
لصول وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وعقود السجار العرفيه
والتصديق عليها واثبات تاريخها امام الشهر العقارى والتوثيق والتصالح والتنازل عن القضايا المقامه من الشركه
ضد الغير امام القضاء والبيع للغير وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 4مارسيل الشحات واصف جرجس خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  23175وتم
ايداعه بتاريخ  2019-09-16برقم ايداع  5330تم التأشير فى تاريخ  2019-09-16بــ :
 - 5منير ادوار اسحق فرج دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  23175وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-16برقم ايداع  5330تم التأشير فى تاريخ  2019-09-16بــ :
 - 6كريم أحمد عبدالجواد المحلوى شريك متخارج المقيد برقم قيد  15685وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-20برقم ايداع  4788تم التأشير فى تاريخ  2021-09-07بــ  :تخارج الشريك  /كريم أحمد
عبدالجواد المحلوى من الشركة واستلم كافة مستحقاته من الشركة بتاريخ 2022/06/27
 - 7هانى حلمى فهيم امين مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  6253وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-16برقم ايداع  523تم التأشير فى تاريخ  2021-11-01بــ  :للمدير المسئول  /هانى حلمى فهيم
امين حق القتراض والرهن واليداع والسحب والتعامل مع جميع البنوك باسم الشركة ولصالح اغراضها
 - 8محمد عيد على حسين شريك متخارج المقيد برقم قيد  36224وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-30
برقم ايداع  11758تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ :
 - 9وائل مسعد احمد الجمل مدير فرع المقيد برقم قيد  41375وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم
ايداع  6998تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :له وحده حق الدارة والتوقيع
 - 10وائل مسعد احمد الجمل مدير فرع المقيد برقم قيد  41375وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-02
برقم ايداع  6998تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :له وحده حق الدارة والتوقيع
 - 11اشرف ابراهيم حسان برهام شريك متخارج المقيد برقم قيد  6763وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-17برقم ايداع  1420تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
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 - 12محمد مصطفى ربيع عرابى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  6763وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-17برقم ايداع  1420تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :حق الداره والتوقيع للطرف /
محمد مصطفي ربيع عرابي منفردا الحق فى ادارة الشركه والتوقيع عنها امام جميع الجهات المختصه والبنوك
ويجوز لهم توكيل الغير فى كل وبعض اعمال الداره وفى التوقيع  -وشراء وبيع ورهن الممتلكات العقاريه
والرهن والقتراض من البنوك المصريه والخاصه والبيع والتنازل عن الخطارات والصناف والمستحضرات
والتسجيلت الخاصه بوزارة الصحه والزراعه والمعهد القومى للتغذيه وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصريه
واعطاء حق التوزيع والتسويق لهم .
 - 13محمد طارق عبد ا حامد مدير فرع المقيد برقم قيد  41692وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-22
برقم ايداع  7783تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 14صلح ابو العطا هاشم على مدير فرع المقيد برقم قيد  41695وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-22
برقم ايداع  7791تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 15هيثم ناصر جابر سعيد مدير فرع المقيد برقم قيد  41695وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم
ايداع  7791تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 16بسنت اكرم حنفى طنطاوى مدير فرع المقيد برقم قيد  41696وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-22
برقم ايداع  7798تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 17محمد صبحي محمد محمد السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  41696وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-22برقم ايداع  7798تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
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تجديد افراد
 - 1محمد كامل عبد الشفيع الكفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12243 :قيدت فى  2016-09-04برقم
ايداع  2934وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-03
 - 2احمد حمدى عبدالونيس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14057 :قيدت فى  2017-04-19برقم ايداع
 1626وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 3وليد بكر السيد قطب زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  2507 :قيدت فى  2009-12-13برقم ايداع
 1329وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-12
 - 4احمد محمد عطيه شلضم تاجر فرد سبق قيده برقم  5038 :قيدت فى  2012-01-15برقم ايداع 39
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 5احمد محمد عطيه شلضم تاجر فرد سبق قيده برقم  5038 :قيدت فى  2016-03-30برقم ايداع
 1163وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-29
 - 6فاتن جمال عبد العزيز حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  10235 :قيدت فى  2015-11-18برقم ايداع
 2994وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
 - 7محمد السيد ذكى عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  11573 :قيدت فى  2016-05-24برقم ايداع
 1826وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-23
 - 8احمد عبد الرؤف على متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  13936 :قيدت فى  2017-04-04برقم ايداع
 1404وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 9حماده جابر حسين سعيد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  14288 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 2033وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 10عماد جمال اسماعيل عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  14377 :قيدت فى  2017-05-29برقم ايداع
 2185وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 11عبده احمد طلبه الخراط تاجر فرد سبق قيده برقم  3887 :قيدت فى  2010-12-21برقم ايداع
 1632وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-20
 - 12رضا زكريا عبدالباسط محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6023 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 2224وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 13عصام عبد الفتاح حسين محمد الهنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  7784 :قيدت فى 2014-08-27
برقم ايداع  1396وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-26
 - 14باسم نصر ا على زوره تاجر فرد سبق قيده برقم  11253 :قيدت فى  2016-04-07برقم ايداع
 1283وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-06
 - 15صباح عبد الصادق عبد المجيد العجوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  11609 :قيدت فى
 2016-05-29برقم ايداع  1887وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-28
 - 16جبران محمد خليل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  336 :قيدت فى  2008-04-22برقم ايداع
 357وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-21
 - 17جبران محمد خليل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  336 :قيدت فى  2015-11-26برقم ايداع
 3088وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-25
 - 18نعمه شعبان شفيق سليمان الضحاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  2994 :قيدت فى 2010-04-20
برقم ايداع  526وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-19
 - 19محمد عبد المنعم السباعى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  3701 :قيدت فى  2010-10-28برقم
ايداع  1399وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-27
 - 20محمود داود عبد الحكم سليمان حمروش تاجر فرد سبق قيده برقم  3897 :قيدت فى 2012-02-08
برقم ايداع  143وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
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 - 21فاطمه السيد محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  3996 :قيدت فى  2011-01-17برقم ايداع
 108وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-16
 - 22أحمد محمد حفناوى أحمد العروسى تاجر فرد سبق قيده برقم  9914 :قيدت فى  2015-09-13برقم
ايداع  2443وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-12
 - 23عماد احمد محمد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  11648 :قيدت فى  2016-06-02برقم ايداع
 1952وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-01
 - 24سعيد خميس محمد المنصورى تاجر فرد سبق قيده برقم  4657 :قيدت فى  2011-08-17برقم
ايداع  1028وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-16
 - 25بكر محمد مبروك خميس العجيبى تاجر فرد سبق قيده برقم  5399 :قيدت فى  2012-06-10برقم
ايداع  627وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 26احمد محمد عبدالودود الحلوجى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8732 :قيدت فى 2017-05-11
برقم ايداع  1944وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 27محمد عبد الهادى فتح ا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  11787 :قيدت فى  2016-06-27برقم
ايداع  2174وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 28على جمعه شحاته عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12903 :قيدت فى  2016-12-06برقم ايداع
 4095وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 29محمد دسوقى واصف تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  13170 :قيدت فى  2017-01-01برقم ايداع
 34وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-31
 - 30خميس فرج صقر عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  13488 :قيدت فى  2017-02-09برقم ايداع
 562وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 31عمار لتجاره السيارات ( عصام عوض حسين عمار ) تاجر فرد سبق قيده برقم  13723 :قيدت فى
 2017-03-09برقم ايداع  997وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-08
 - 32السيد مكايد الصافى حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  13904 :قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع
 1346وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-29
 - 33جمعه راتب عبد العاطى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2268 :قيدت فى  2009-09-16برقم ايداع
 1028وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-15
 - 34فرج فوزى بكرى مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  12232 :قيدت فى  2016-09-01برقم ايداع
 2912وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-31
 - 35رافت عبد العاطى حنفى حمامه تاجر فرد سبق قيده برقم  12284 :قيدت فى  2016-09-08برقم
ايداع  3008وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-07
 ( - 36الحلوجى لتوريدات النقل ) محمد فتحى فؤاد على الحلوجى تاجر فرد سبق قيده برقم  12647 :قيدت
فى  2016-11-03برقم ايداع  3624وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-02
 - 37رضا كامل عجايبى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  12960 :قيدت فى  2016-12-13برقم ايداع
 4186وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 38احمد احمد محمود القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  14075 :قيدت فى  2017-04-23برقم ايداع
 1659وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 39أبو الحجاج محمود أحمد إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14156 :قيدت فى  2017-05-03برقم
ايداع  1802وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 40البهدلى للمبيدات و المخصبات الزراعية تاجر فرد سبق قيده برقم  4071 :قيدت فى 2011-02-10
برقم ايداع  198وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-09
 - 41طلبه محمد عبد المطلب امام تاجر فرد سبق قيده برقم  5402 :قيدت فى  2012-06-11برقم ايداع
 631وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
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 - 42السيد عبد العزيز محمد السيد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  8152 :قيدت فى 2014-11-19
برقم ايداع  2010وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-18
 - 43إبراهيم عبدا إبراهيم مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  13657 :قيدت فى  2017-03-01برقم
ايداع  867وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 44التوفيق لتصنيع المنظفات الصناعية تاجر فرد سبق قيده برقم  13892 :قيدت فى 2017-03-28
برقم ايداع  1323وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 45حسام خالد عبد الوهاب ابو المجد تاجر فرد سبق قيده برقم  14227 :قيدت فى  2017-05-10برقم
ايداع  1930وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 46امال ابراهيم عبد الجليل الزينى تاجر فرد سبق قيده برقم  821 :قيدت فى  2008-07-20برقم ايداع
 880وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-19
 - 47احمد ربيع كمال الدين عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  1211 :قيدت فى  2008-10-28برقم
ايداع  1318وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-27
 - 48محمد العوضى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  4149 :قيدت فى  2011-03-09برقم ايداع
 296وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-08
 - 49ابراهيم كمال ابراهيم احمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  4500 :قيدت فى  2011-06-15برقم
ايداع  786وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-14
 - 50هانى عبدالنبى محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  5333 :قيدت فى  2012-05-10برقم ايداع
 517وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 51فوزى محمد حامد الجماس تاجر فرد سبق قيده برقم  13194 :قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع
 80وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
 - 52محمد عاصم اسعد مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  14517 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 2437وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 53عطيه امير عطيه مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  14578 :قيدت فى  2017-07-05برقم ايداع
 2573وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 54سعده ابراهيم منصور حسين الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم  2251 :قيدت فى 2009-09-10
برقم ايداع  1010وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2019-09-09
 - 55على محمد على اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم  5173 :قيدت فى  2012-03-11برقم ايداع
 263وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 56القصباوى لتجارة السيارات والمقاطير (رضا عبد الصمد عبد الشفيع ابراهيم ) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 11330قيدت فى  2016-04-19برقم ايداع  1412وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-04-18
 - 57محمد عبدالكريم عبداللطيف سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  14529 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  2462وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 58عوض صميده صالح ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  2096 :قيدت فى  2009-07-28برقم ايداع
 826وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-27
 - 59محمد عبدالعزيز حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  8742 :قيدت فى  2015-03-11برقم ايداع
 612وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-10
 - 60محمد حلمى محمد اسماعيل خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  10722 :قيدت فى  2016-02-07برقم
ايداع  406وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
 - 61امل يوسف عبدالحميد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  1564 :قيدت فى  2009-02-12برقم ايداع
 191وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-11
 - 62صيدليه د احمد حسن حزيمه تاجر فرد سبق قيده برقم  3038 :قيدت فى  2010-04-29برقم ايداع
 581وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-28
 - 63خميس على عطا ا ابو فيوض تاجر فرد سبق قيده برقم  3679 :قيدت فى  2010-10-25برقم
ايداع  1372وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-24
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 - 64صيدليه الدكتور محمود محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3936 :قيدت فى 2011-01-04
برقم ايداع  25وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-03
 - 65حسن على حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  4212 :قيدت فى  2011-03-27برقم ايداع
 371وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-26
 - 66رافت سعيد ابراهيم عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  6377 :قيدت فى  2013-05-30برقم ايداع
 745وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-29
 - 67ايمن صبحي عيد سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  8857 :قيدت فى  2015-03-26برقم ايداع
 798وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-25
 - 68علء محمد السعيد ابو جاموس تاجر فرد سبق قيده برقم  11638 :قيدت فى  2016-06-02برقم
ايداع  1939وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-01
 - 69عبدالنبى محمد عيسى محمد العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12387 :قيدت فى 2016-09-29
برقم ايداع  3182وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-28
 - 70غنيم ابراهيم سعد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  14475 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
 2376وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 71صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  3972 :قيدت فى  2011-01-11برقم ايداع
 69وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-10
 - 72صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  3972 :قيدت فى  2011-01-11برقم ايداع
 70وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-10
 - 73صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  3972 :قيدت فى  2011-01-11برقم ايداع
 71وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-10
 - 74صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  3972 :قيدت فى  2013-06-03برقم ايداع
 762وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-02
 - 75صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  3972 :قيدت فى  2013-06-03برقم ايداع
 763وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-02
 - 76صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  3972 :قيدت فى  2011-09-18برقم ايداع
 1127وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 77غنية محمد موسى الخنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  4704 :قيدت فى  2011-09-08برقم ايداع
 1089وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-07
 - 78صابرعبدالقادر مخيون هديوه تاجر فرد سبق قيده برقم  14015 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  1553وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 79حماده محمد أبو العل إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14178 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  1838وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 80عزة حلمي سعد محمد عز الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  2506 :قيدت فى  2009-12-13برقم
ايداع  1328وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-12
 - 81قدريه محمود مبروك بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  3135 :قيدت فى  2010-05-20برقم ايداع
 699وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-19
 - 82راويه منصور السيد علوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  12481 :قيدت فى  2016-10-16برقم ايداع
 3347وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 83محمد فتحى محمد محمد عيطة تاجر فرد سبق قيده برقم  12566 :قيدت فى  2016-10-24برقم
ايداع  3478وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-23
 - 84أحمد مجدى فريج على تاجر فرد سبق قيده برقم  12678 :قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
 3673وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 85طارق السيد محمد محمد الفحل تاجر فرد سبق قيده برقم  14175 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  1833وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
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 - 86هانى محمد صقر خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  14286 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 2031وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 87عادل توفيق محمد الفجال تاجر فرد سبق قيده برقم  14428 :قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع
 2282وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 88موسى الشريف السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5253 :قيدت فى  2012-04-08برقم ايداع
 391وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 89منى رجب على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  5433 :قيدت فى  2012-06-25برقم ايداع
 674وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 90مايكل ماهر عبدالملك سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  10381 :قيدت فى  2015-12-13برقم ايداع
 3254وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-12
 - 91صباح شوقى أبوزيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  10654 :قيدت فى  2016-01-26برقم ايداع
 271وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-25
 - 92الشحات على الشحات عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13435 :قيدت فى  2017-02-02برقم ايداع
 473وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 93مها محمود انور مغازى تاجر فرد سبق قيده برقم  13760 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع
 1079وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 94زينات صباح عبدالحميد صباح خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم  13849 :قيدت فى 2017-03-23
برقم ايداع  1249وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 95ابراهيم خميس ابراهيم المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  14033 :قيدت فى  2017-04-16برقم
ايداع  1584وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 96على مصطفى حسن كونه تاجر فرد سبق قيده برقم  1760 :قيدت فى  2009-04-13برقم ايداع
 422وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-12
 - 97ابو كريم ( حماده ابو بكر محمد حامد كريم ) تاجر فرد سبق قيده برقم  5352 :قيدت فى
 2012-05-22برقم ايداع  557وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-21
 - 98السطح للمقاولت العامة والستثمار العقاري ( محمد الشحات محمد ابراهيم السطح ) تاجر فرد سبق قيده
برقم  5425 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع  664وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 99عبد المقصود محمد عبد المقصود ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7191 :قيدت فى
 2014-03-19برقم ايداع  432وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-03-18
 - 100عصام حمدى محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7945 :قيدت فى 2014-09-29
برقم ايداع  1658وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-28
 - 101نهى محمد محمد زغلوله تاجر فرد سبق قيده برقم  12038 :قيدت فى  2016-08-08برقم ايداع
 2608وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-07
 - 102السيد على عبد السلم حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  12434 :قيدت فى  2016-10-10برقم
ايداع  3270وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-09
 - 103فوزيه سعد محمود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  12952 :قيدت فى  2016-12-13برقم
ايداع  4175وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 104محمد عبد الحميد محمود جميعى تاجر فرد سبق قيده برقم  693 :قيدت فى  2008-06-25برقم
ايداع  744وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-24
 - 105اسلم محمد حسين خالد عتيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  1438 :قيدت فى  2009-01-13برقم
ايداع  48وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-12

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 83 of 86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 106محمود عبدالعليم عبدالحميد عبدالعليم الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  1739 :قيدت فى
 2009-04-07برقم ايداع  399وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-04-06
 - 107احمد محمود ابو بكر الشبينى تاجر فرد سبق قيده برقم  2698 :قيدت فى  2010-02-07برقم
ايداع  168وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-06
 - 108عماد الدين عبد المولى منصور عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  4033 :قيدت فى
 2011-01-24برقم ايداع  153وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-23
 - 109ناصر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4689 :قيدت فى 2011-08-25
برقم ايداع  1066وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-24
 - 110الليمان للستيراد والتصدير (ايمان محمد محمد ابو حشيش) تاجر فرد سبق قيده برقم  5497 :قيدت
فى  2012-07-18برقم ايداع  771وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-17
 - 111امل حسين محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  9164 :قيدت فى  2015-05-11برقم ايداع
 1274وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-10
 - 112سامح عادل حسن الزنقلى تاجر فرد سبق قيده برقم  9388 :قيدت فى  2015-06-10برقم ايداع
 1615وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-09
 - 113حمديه على جاب ا سرور عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  13510 :قيدت فى 2017-02-14
برقم ايداع  603وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 114السيد رياض السيد احمد الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  13784 :قيدت فى  2017-03-14برقم
ايداع  1120وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 115احمد علء رمضان سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14234 :قيدت فى  2017-05-11برقم
ايداع  1940وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 116اشرف سعيد فؤاد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  233 :قيدت فى  2008-03-30برقم ايداع
 243وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-29
 - 117حماده ابراهيم فتحى أبوطاحون تاجر فرد سبق قيده برقم  8858 :قيدت فى  2015-03-26برقم
ايداع  800وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-25
 - 118عمرو عبدالرؤف على عبدالرؤف نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  12327 :قيدت فى
 2016-09-21برقم ايداع  3080وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-20
 - 119محمد احمد موسى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12407 :قيدت فى  2016-10-04برقم ايداع
 3215وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-03
 - 120محمد رمزى محمد ابراهيم النخلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12862 :قيدت فى 2016-11-29
برقم ايداع  4006وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-28
 - 121محمد رمزى محمد ابراهيم النخلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  12862 :قيدت فى 2016-12-05
برقم ايداع  4079وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 122زايد يادم زايد يادم تاجر فرد سبق قيده برقم  13907 :قيدت فى  2017-04-02برقم ايداع
 1350وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 123محمد زكريا ابراهيم حمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  14610 :قيدت فى  2017-07-10برقم
ايداع  2630وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 124عاطف حسن حسنين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  102 :قيدت فى  2008-02-24برقم ايداع
 105وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-23
 - 125معوض عطيه منصور شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  5499 :قيدت فى  2012-07-22برقم
ايداع  774وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-21
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 - 126محمد محمد السيد هدهود تاجر فرد سبق قيده برقم  13075 :قيدت فى  2016-12-22برقم ايداع
 4356وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 127رحاب حسن محمد إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14183 :قيدت فى  2017-05-04برقم ايداع
 1845وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 128أسماء يسرى السيد بسيونى الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  14293 :قيدت فى 2017-05-17
برقم ايداع  2039وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 129محمد ماهر سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14648 :قيدت فى  2017-07-13برقم
ايداع  2693وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-12
 - 130ناصر محمود احمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  2830 :قيدت فى  2010-03-10برقم ايداع
 327وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-09
 - 131هناء رمضان اسماعيل الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  3335 :قيدت فى  2010-07-08برقم
ايداع  945وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-07
 - 132الطارق للجهزه الكهربائيه و الدوات المنزليه ( طارق محمد قنديل عبد الونيس ) تاجر فرد سبق قيده
برقم  13233 :قيدت فى  2017-01-11برقم ايداع  156وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 133شريف جمعه بسيونى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  13494 :قيدت فى  2017-02-09برقم
ايداع  569وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 134صبرى يوسف محمد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  3972 :قيدت فى  2011-01-11برقم
ايداع  68وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-10
 - 135محمود عادل سعد جاد ل تاجر فرد سبق قيده برقم  5284 :قيدت فى  2012-04-22برقم ايداع
 443وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 136محمود عادل سعد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  5284 :قيدت فى  2013-05-22برقم ايداع
 694وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-21
 - 137ثناء ابراهيم غالب خنيزى تاجر فرد سبق قيده برقم  5424 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 663وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 138اسامة مرسى على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  6891 :قيدت فى  2016-12-15برقم ايداع
 4230وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 139احمد عبدالستار ابراهيم عزقوله تاجر فرد سبق قيده برقم  10101 :قيدت فى  2015-10-21برقم
ايداع  2750وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-20
 - 140جمعه ابراهيم جادا عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  11493 :قيدت فى  2016-05-12برقم ايداع
 1682وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-11
 - 141ابو طالب على على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11830 :قيدت فى  2016-07-12برقم ايداع
 2258وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
 - 142العسال ( عمرو ممدوح حماده العسال ) تاجر فرد سبق قيده برقم  12882 :قيدت فى
 2016-12-04برقم ايداع  4044وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-03
 - 143عصام محمد أبوبكر على الحناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  14070 :قيدت فى 2017-04-20
برقم ايداع  1650وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 144محمد عبد الجواد يوسف الفيشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  2491 :قيدت فى  2009-12-02برقم
ايداع  1307وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-01
 - 145كامليا الشهاوى الحسينى الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  12745 :قيدت فى  2016-11-15برقم
ايداع  3800وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 146حسن جمعه حسن عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  14099 :قيدت فى  2017-04-26برقم
ايداع  1704وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
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 - 147نظمى ابوالعباس محمود خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  14566 :قيدت فى  2017-07-04برقم
ايداع  2555وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03

تجديد شركات
 - 1شركة حلمى عبد المطلب السيد رصد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  602 :قيدت فى 2008-06-10
برقم ايداع  643وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/06/2023
12:00:00ص
 - 2نادرة احمد محمد قريطم وشركاها شركة سبق قيدها برقم  13471 :قيدت فى  2017-02-07برقم
ايداع  533وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2027
ص
( - 3مطعم وحاتى ومشويات عم سعد)سعد محمد سعد فايد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5303 :قيدت فى
 2012-04-26برقم ايداع  469وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/04/2027ص
 - 4شركة مراد حمدان أبو زيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3591 :قيدت فى  2010-10-03برقم
ايداع  1258وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/10/2025
12:00:00ص
 - 5محمد محمد على حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3591 :قيدت فى  2010-10-03برقم ايداع
 1258وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2025ص
 - 6شركة عيد مكرم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  14575 :قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع
 2569وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
 - 7محمد طه نصر و شريكه شركة سبق قيدها برقم  10980 :قيدت فى  2016-03-07برقم ايداع 817
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/03/2026ص
 - 8المصريه لعموم الستيراد و التصدير ( احمد محمد سليمان شريف و شريكه شريف محمد سليمان محمد )
شركة سبق قيدها برقم  12887 :قيدت فى  2016-12-04برقم ايداع  4051وفى تاريخ 2022-06-27
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/12/2026ص
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