جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية مكتب طنطا 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
 - 1محمد مصطفى عبدالرحمن مصطفى نعيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  5069ورقم قيد  157921محل رئيسى عن خلط وتعبئه وتجاره منظفات ,بجهة محافظة الغربية كفر
ميت حواى بملك هبه احمد عبدالفتاح زياده
 - 2مجدى محمد رزق عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5073ورقم قيد  157922محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه جمله وقطاعى ,بجهة محافظة الغربية محله
مرحوم شارع المعمل حاره مبارك بملك /السيد صبحى محمود الشعراوى
 - 3على محمد محمد ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5074ورقم قيد  157923محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الغربية مسجد وصيف بملك
احمد محمد محمد ابراهيم حسن على
 - 4معمار الشناوى للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5082
ورقم قيد  157924محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه متكامله ,بجهة محافظة الغربية مساكن البترول
بجوار قاعه السعد بملك /بسيونى احمد محمد الشناوى
 - 5حسنى على بدر على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  5086ورقم
قيد  157925محل رئيسى عن تسويق عقارى ,بجهة محافظة الغربية  2شارع فتحى باشا تقاطع حسن
رضوان بملك /صبحى السيد النعناعى
 - 6امين صافى محمد امين عمرو تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5097
ورقم قيد  157926محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية كفرعسكر بملك سناء
احمد عبدالفتاح شتا
 - 7ياسمين ياسر عيد النشار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5098
ورقم قيد  157927محل رئيسى عن مركز تخاطب فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك ابراهيم ايمن ابراهيم سراج الدين
 - 8احمد فوزى عبدالمقصود الجيار تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5099ورقم قيد  157928محل رئيسى عن ورشه تشغيل لحام معادن ,بجهة محافظة الغربية شارع الجلء
امام التامين الصحى بملك محمود عبدالعظيم عبدالجواد عبدالحليم
 - 9ابراهيم فتحى عبدالخالق متولى جميل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5100ورقم قيد  157929محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الغربية شارع الحكمه بملك/
محمد فتحى عبدالخالق متولى جميل
 - 10صيدليه د /محمد مصطفى بخيت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5106ورقم قيد  157930محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية محله روح بملك ورثه محمد السيد
رضوان
 - 11ابراهيم محمود ابوالمكارم العيسوى الزيات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  5107ورقم قيد  157931محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية ميت حبيش البحريه بملك/
اسلم عبدالفتاح محروس
 - 12حسين محمد عثمان النويهى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5142
ورقم قيد  157932محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية ميت حبيش البحريه
بملك /حسين محمد عثمان النويهى
 - 13محمود عبدا ولى ا زغبه تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5151ورقم قيد  157933محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية قرانشو شارع الصارى بملك /عبدا
ولى ا زغبه
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 2 of 72

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 14عمرو راغب عبدالفتاح غانم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5164ورقم قيد  157934محل رئيسى عن ايجار معدات تصوير وملحقاتها وصيانتها وبيعها مع عدم اصدار
الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة
الغربية  42شارع الجيش دلتا ستى مول الدور الثالث بملك /محمد محمد احمد قاسم
 - 15مؤمن محمد محمد النعناعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5166
ورقم قيد  157935محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية برما ملك /محمد
محمد حسن النعناعى
 - 16اسراء عبدالستار عبدالستار عوض تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5170ورقم قيد  157936محل رئيسى عن مركز صيانه سيارات وقطع غيار ,بجهة محافظة الغربية كفر
سبطاس بملك عبدالستار عبدالستار احمد عوض
 - 17هدى محمد عبدالعزيز محمد منتصر تاجر فرد رأس ماله  600,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  5176ورقم قيد  157937محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية بلكيم
بملك غاليه يوسف ابراهيم سليمان
 - 18نجاح السعيد محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5179
ورقم قيد  157938محل رئيسى عن مزرعه لبيع وتربيه الدواجن ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك /حامد
السيد حامد النجار
 - 19محمد عبدالحميد طه الجبالى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5185ورقم قيد  157939محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية برما بملك
عبدالحميد طه الجبالى
 - 20نبيل محمد السيد الوكيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5186
ورقم قيد  157940محل رئيسى عن تجاره وبيع عسل النحل ,بجهة محافظة الغربية تلبنت قيصر بملك/
عاطف محمد السيد الوكيل
 - 21حنان احمد ابراهيم البيلى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5187
ورقم قيد  157941محل رئيسى عن مكتبه وخردوات ,بجهة محافظة الغربية كفر سليمان عوض بملك
عبدالناصر على السيد حسن ابوريشه
 - 22عبدالحميد عبدالحميد طه الجبالى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5189ورقم قيد  157942محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية شبرا النمله
بملك عبدالحميد طه الجبالى
 - 23محمد رمضان عبدالعزيز معبد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5190ورقم قيد  157943محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية شقرف بملك
رمضان عبدالعزيز معبد
 - 24احمد محمد عقاد احمد الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5191ورقم قيد  157944محل رئيسى عن ورشه تصنيع اثاث ,بجهة محافظة الغربية التنظيم بملك محمد
عقاد احمد الشاذلى
 - 25صفاء مبروك محمد الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5192ورقم قيد  157945محل رئيسى عن مزرعه لتجاره وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية شفا الطريق
العمومى بملك /محمد سعد عبدالسميع نصير
 - 26عبدالعزيز احمد محمد مقرب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5193ورقم قيد  157946محل رئيسى عن مصنع جوارب ,بجهة محافظة الغربية شبرا النمله بملك امل
عبدالقادر حسين الفيومى
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 - 27عمر عبدالسميع مجاهد ابواحمد تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5196ورقم قيد  157947محل رئيسى عن تجاره ملبس فيما عدا الملبس الغسكريه ,بجهة محافظة الغربية
شارع سعد زغلول بملك /خالد عبدالعظيم عبدالرحمن زايد
 - 28شوكت عادل فتحى رمضان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5198
ورقم قيد  157948محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية الروضه بملك سعاد خليفه محمد خليفه
 - 29ولء ابراهيم عمر عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5203ورقم قيد  157949محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية برما بملك نبيل
حسن جوده ابوعكر
 - 30خضره مصلحى الصاوى محمد محجوب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  5207ورقم قيد  157950محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل الداخلى البرى والدولى ,بجهة محافظة الغربية ابو الجهور بملك طلعت عبدالعاطى العزب
حجازى
 - 31اسلم حسن محمد احمد حموده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5208ورقم قيد  157951محل رئيسى عن تجاره اكسسوارات حريمى ,بجهة محافظة الغربية  9شارع
شاهين بملك اكرام نصر زكى النحراوى
 - 32دنيا محمد حسن علي ابونار تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5217
ورقم قيد  157952محل رئيسى عن مركز تجميل ,بجهة محافظة الغربية  20شارع الشرف بملك عباس
احمد صفى الدين ذكى
 - 33رشدى متولى مصطفى خميس تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5218ورقم قيد  157953محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية شقرف بملك/
نعيمه حسن حسن خميس
 - 34شاكر ابراهيم محمد طلحه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5262
ورقم قيد  151841رئيسى آخر عن تجاره قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك محمود
ابوالخير النجار
 - 35احمد نبيل برهام الحبيشى تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5226
ورقم قيد  157954محل رئيسى عن تجاره احذيه ,بجهة محافظة الغربية شبرا النمله بملك /ساره اسامه حسين
فرغلى
 - 36اسلم سعدالدين ابوالمجد نصار تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5227ورقم قيد  157955محل رئيسى عن مكتب شحن بضائع بالسيارات بعد الحصول على التراخيص
الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة محافظة الغربية ميت حواى بملك سعدالدين ابوالمجد
اسماعيل نصار
 - 37محمد عبدالعزيز عبدالجليل جابر تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  5241ورقم قيد  157956محل رئيسى عن الستيراد فيماعدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه
 6والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ,بجهة محافظة الغربية الكرما بملك /عبدالعزيز عبدالجليل
عبدالعزيز جابر
 - 38محمود عادل ابوزيد على الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5242ورقم قيد  157957محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك /هناء جمال محمود
على الهاشمى
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 - 39احمد ابوالفتوح محمود محمد حسان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  5243ورقم قيد  157958محل رئيسى عن معرض تجاره سيارات ,بجهة محافظة الغربية الطريق
الدائرى ملك /حسن يعقوب زيدان زيدان
 - 40ماهر عبدالرازق السيد الكفافى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5248ورقم قيد  157959محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية سحيم بملك /مفيد عبدالخالق البيومى
الجعفرى
 - 41هاله ماهر عبدالرازق الكفافى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5250ورقم قيد  157960محل رئيسى عن ورشه الوميتال ,بجهة محافظة الغربية سحيم بملك /مسعد
عبداالرازق السيد الكفافى
 - 42على محمد صديق ابراهيم عبدربه سلم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  5256ورقم قيد  157961محل رئيسى عن تجاره وشى اسماك ,بجهة محافظة الغربية شارع
الجمهوريه بملك /محمد صديق ابراهيم عبدربه سلم
 - 43محى الدين على عبدالواحد الزناتى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5259ورقم قيد  157962محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الغربية كتامه ملك /سعيده قنديل
قنديل عبده
 - 44طارق رمزى عبدالفتاح رسلن تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5267ورقم قيد  157963محل رئيسى عن الستيراد فيماعدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه 6
والتصديرفى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ومقاولت عامه وتوريدات عموميه ماعدا توريد العماله
والكمبيوتر ومشتملته ,بجهة محافظة الغربية شارع عبدالرازق العيسوى كفر عصام بملك /عبدالحافظ مرسى
مرسى الغيطانى
 - 45عمر محمد احمد محمود نصر الدين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5269ورقم قيد  157964محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية شارع الجلء بملك /محمود محمد
رجب محمد العزب
 - 46صيدليه صبرى عبدالعزيز الغنام تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5281ورقم قيد  157965محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية كتامه بملك ابراهيم محمد
عبدالرحمن ابوطه
 - 47اسامه ربيع ابراهيم عجيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5283
ورقم قيد  157966محل رئيسى عن بيع لحوم مجمده ,بجهة محافظة الغربية ميت غزال بملك محمد صلح
عبدالرحيم
 - 48محمد عبدالفتاح محمد قابيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5285ورقم قيد  157967محل رئيسى عن مكتب تشغيل سيارات نقل ثقيل ,بجهة محافظة الغربية شنراق
بملك ابراهيم عبدالفتاح محمد قابيل
 - 49نيفين العليمى على النواوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5291ورقم قيد  157968محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية تطاى بملك
رضا محمد احمد منصور
 - 50شريف مسعود محمد ابراهيم خيره تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5301ورقم قيد  157969محل رئيسى عن ورشه موبيليات من الخشب ,بجهة محافظة الغربية كتامه خلف
المقابر بملك احمد حسين علم
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 - 51محمد سالم السيد عبدالسلم العربى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5302ورقم قيد  157970محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية عزبه ابوناعم
جناج بملك ياسر عبدالسميع ابوناعم
 - 52احمد محمد محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5304
ورقم قيد  157971محل رئيسى عن تجاره المواد اللصقه بكر لصق شفاف ,بجهة محافظة الغربية ميت
حبيش البحريه بملك حسين حسن الحسنين بدر
 - 53احمد اشرف عبدالحكيم الشناوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5311ورقم قيد  157972محل رئيسى عن تجاره اكسسوار واجهزه محمول ,بجهة محافظة الغربية ميت
حبيش القبليه بملك اشرف عبدالحكيم محمد الشناوى
 - 54ابراهيم حلمى محمد زيدان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5317
ورقم قيد  157973محل رئيسى عن بيع سجاير ومعسل ,بجهة محافظة الغربية ميت يزيد بجوار حى القنطره
بملك /عادل المندوه ابراهيم زيدان
 - 55سامح سمير المتولى عبدالحميد ليله تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5322ورقم قيد  157975محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية ميت حواى بملك فؤاد طه احمد نصر
 - 56الحبال للتوريدات والمقاولت العامه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5323ورقم قيد  157976محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عامه ماعدا توريد الكمبيوتر ومشتملته
وتوريد العماله ,بجهة محافظة الغربية  5شارع العمده الفرستق بملك ابراهيم ابراهيم محمد الحبال
 - 57احمد عبدالناصر عبده ابراهيم ناصف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  5328ورقم قيد  157977محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية داير الناحيه شبراتنا بملك هشام
عطا ابواليزيد ابراهيم
 - 58على شويل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  5337ورقم قيد
 157978محل رئيسى عن ثلجه بطاطس ,بجهة محافظة الغربية بلوس الهوى بملك صاحب الشان ( على
احمد ماهر على احمد شويل )
 - 59السيد توفيق حسن البنا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5338
ورقم قيد  157979محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه والتوريدات ماعدا توريد العماله وماعدا توريد
الكمبيوتر ومشتملته ,بجهة محافظة الغربية كنيسه شبراطو بملك مبروكه ابراهيم عبدالصمد ضاهر
 - 60حنان السيد عبدالسميع ابوعيطه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5341ورقم قيد  157980محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شبرا قاص
بملك /زينب عارف حسن سليم
 - 61الدسوقى رمضان عبدالغنى حسن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5342ورقم قيد  157981محل رئيسى عن ورشه نجاره ميكانيكيه ,بجهة محافظة الغربية  4شارع ابراهيم
الدسوقى خلف نايف عماد بملك احمد سلم على محمود
 - 62حنان ابراهيم خليل الزيات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5348
ورقم قيد  157982محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية داير الناحيه جناج بملك /محمود عبدالرشيد
حسين الفقى
 - 63محمود عبدالعزيز مرزوق جوده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5349ورقم قيد  157983محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الغربية ميت حبيش القبليه
بملك /ساميه صادق على عبدالقادر
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 - 64قاسم ايمن قاسم احمد قاسم اسماعيل برنشوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  5350ورقم قيد  157984محل رئيسى عن ورشه تشكيل معادن ,بجهة محافظة الغربية ميت
حبيش البحريه بملك /مها محمد الطنطاوى على
 - 65منا عبدالنبى عبدالعزيز داود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5352
ورقم قيد  157985محل رئيسى عن غسيل حاصلت زراعيه وتخزينها وتجارتها ,بجهة محافظة الغربية
شبرابيل بملك /محمد احمد عبدالحميد الششتاوى
 - 66مدين للمقاولت العامه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  5354ورقم
قيد  157986محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الغربية كوم النجار بملك عبدالسلم حسن
مدين هنيدى
 - 67القصراوى لتجاره السيارات وقطع غيارها تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  5358ورقم قيد  157987محل رئيسى عن تجاره سيارات وقطع غيار سيارات ,بجهة محافظة
الغربية شبراطو بملك /عبدالجواد رمضان على عبدالجواد القصراوى
 - 68السعيد بديع محمود رقيه تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5359
ورقم قيد  157988محل رئيسى عن بيع وصيانه الكترونيات فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمه لذلك ,بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك /بديع محمود حسانين رقيه
 - 69دعاء عبدالمجيد عبدالرحمن جباره تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5360ورقم قيد  157989محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى تسمين ,بجهة محافظة الغربية
شبراطو بملك /سلمه رمضان على عبدالجواد القصراوى
 - 70محمد عبدالوهاب زكى مراد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5368ورقم قيد  157990محل رئيسى عن المقاولت العامه وعموم اعمال المقاولت المتكامله والتركيبات
وصيانه الشبكات السلكيه وتوريد وتركيب الكاميرات ما عدا الكاميرات اللسلكيه ,بجهة محافظة الغربية برج طيبه
شارع بطرس مع شارع اسماعيل سليمان بملك الطالب
 - 71علء ماهر فتحى محمد امان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5374ورقم قيد  157991محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى الحلبه ,بجهة محافظة الغربية داير
الناحيه شبراتنا بملك /احمد ماهر محمد امان
 - 72مصطفى نصر سيد احمد محمود النجار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  5375ورقم قيد  157992محل رئيسى عن ورشه المونتال ,بجهة محافظة الغربية سبطاس بملك /سيد
احمد محمود النجار
 - 73مصطفى محمد نصر موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5388
ورقم قيد  157993محل رئيسى عن تجاره كماليات سيارات ,بجهة محافظة الغربية  9شارع سعيد بملك/
مصطفى محمد نصر موسى
 - 74حسام حسن حسن عبيد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5422
ورقم قيد  151260رئيسى آخر عن مكتب مقاولت وتوريدات فيما عدا الكمبيوتر ومشتملته وعدم توريد
العماله ,بجهة محافظة الغربية  1شارع يوسف الصديق مع محمد الصواف ملك /محمد عبدالقادر سالم
 - 75مصطفى محمد سليم العنانى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5392
ورقم قيد  157994محل رئيسى عن مكتب نقل وشحن بضائع بالسياره ,بجهة محافظة الغربية كفر ميت حواى
بملك /محمد سليم العنانى سليم
 - 76عصام حسن حماد لبيع اطارات الكاوتش والبطاريات تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  5402ورقم قيد  157995محل رئيسى عن بيع اطارات كاوتش وبطاريات ,بجهة
محافظة الغربية  23يوليو بملك /احمد حسن محمد حماد
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 - 77وليد عبدا نصر سلمه تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5406
ورقم قيد  157996محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية  18شارع حسن رضوان مع الحلو
بملك/خالد احمد محمود ناجى
 - 78نبيل عثمان حسن الفيشاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5410
ورقم قيد  157997محل رئيسى عن تجاره ادخنه ,بجهة محافظة الغربية كتامه بملك قطب محمود جبريل
 - 79هاله جبر طه الحبشى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  5419ورقم
قيد  157998محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك /فرج السعيد
ابراهيم الحبشى
 - 80عبدا محمد عيسوى الطنطاوى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5424ورقم قيد  157999محل رئيسى عن تجاره اكسسوار قطع غيار كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت بعد
الحصول على التراخيص الزمه لذلك ,بجهة محافظة الغربية شارع  23يوليو بملك غاده محمد محروس
 - 81ايمن السيد محمد الذهبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5427
ورقم قيد  158001محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة الغربية برما بملك احمد عبدالحميد احمد الجزار
 - 82نشوى مرسى مصطفى عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5429ورقم قيد  158002محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية محله روح
بملك /محمد جابر محمد ابراهيم الخرسيتى
 - 83احمد محمد سعيد محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5432
ورقم قيد  158003محل رئيسى عن ورشه تصنيع احذيه ,بجهة محافظة الغربية سيجر بجوار المدينه الجامعيه
بملك عبدالفتاح محمد حسين
 - 84محمد فتحى غريب الفضالى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5438
ورقم قيد  158004محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية محله منوف بملك/
جمال حماده السيد كريم
 - 85رجب رجب عبدالحكيم نعيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5439
ورقم قيد  158005محل رئيسى عن مكتب نقل وشحن بضائع بالسيارات بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية كفر ميت حواى بملك هشام رجب
عبدالحكيم نعيم
 - 86فاديه عبدالعظيم على ابراهيم زين الدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  5440ورقم قيد  158006محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة الغربية منشاه جنزور بملك /حاتم
فتحى شعبان زين الدين
 - 87المدمس تريد لنقل البضائع تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5443
ورقم قيد  158007محل رئيسى عن مكتب نقل البضائع ومواد خام ( سن -رمل-زلط) بالسيارات النقل بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهازتنظبم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية  2شارع
الجيش خلف فيل المنشاوى بملك ابراهيم ابراهيم محمد رزق المدمس
 - 88دعاء محمد محمود ابوهميله تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5454ورقم قيد  158008محل رئيسى عن حظيره لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية المنشيه
الجديده شونى بملك السيد عبدالمجيد محجوب عبدالحميد
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 - 89ربيع المغاورى محمد همام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5456
ورقم قيد  158009محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية برما بملك محمد
فتحى محمود عبدالدايم
 - 90دعاء محمد عبدالعزيز على زايد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5458ورقم قيد  158010محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية سلمون بملك/المير سعد حسن بركه
 - 91عبدالعزيز سعد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5461
ورقم قيد  158011محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية نفيا بملك محمود عبدالعزيز سعد عيسى
 - 92ابراهيم عبدالحميد عبدالكريم هلل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5476ورقم قيد  158012محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية منيه ابيار
بملك /محمود عبدالحميد عبدالكريم هلل
 - 93محمد عطيه خليل احمد سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5512
ورقم قيد  147988رئيسى آخر عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الغربية 3شارع داير الناحيه كفر
سالم بملك عطيه خليل احمد سالم
 - 94ابراهيم حماده ابراهيم عبدالمعطى نصير تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5509ورقم قيد  156918رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية منشاه الجنيدى بملك
نهله السيد ذكى خطاب
 - 95فاطمه السيد محمد رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5484
ورقم قيد  158013محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك محمد اسماعيل البدوى
 - 96محمد على السعيد ابوحليمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5485
ورقم قيد  158014محل رئيسى عن خدمات محمول ,بجهة محافظة الغربية شارع  23يوليو بملك /محمود
اسماعيل بيومى
 - 97محمد حامد حسن عبدالمطلب احمد تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5491ورقم قيد  158015محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الغربية صناديد بملك ياسر
محمود غانم
 - 98شعبان ابراهيم ابراهيم السيد هلل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5510ورقم قيد  158016محل رئيسى عن توريد مخللت ,بجهة محافظة الغربية شبراتنا بملك /محمد
ابراهيم ابراهيم السيد هلل
 - 99تامر عبدالجليل السيد سحلوب تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5515ورقم قيد  158018محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية شبشير الحصه بملك عبدالجليل السيد
ابوزيد سحلوب
 - 100اسلم حسن عبدالنبى برزان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5522ورقم قيد  158019محل رئيسى عن مصنع شرائط نسيجيه وفرنشات ,بجهة محافظة الغربية مستشفى
الشرطه محله مرحوم بملك احمد جلل القليبى
 - 101محمود حسن محمود حسن الفار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5532ورقم قيد  158020محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية برما بملك/
احمد سليمان عبدالحميد الفره
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 - 102منار مجدى مدبولى التباع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5533
ورقم قيد  158021محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة الغربية خرسيت بملك مجدى محمد السيد
المهر
 - 103صيدليه محمد حمدى رجب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5534ورقم قيد  158022محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية المنشاه الكبرى بملك /محمد محمد
ابوالسعود غنيم
 - 104البيومى لقص وتجاره الورق تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5576ورقم قيد  154491رئيسى آخر عن قص وتجاره الورق ,بجهة محافظة الغربية  5شارع الشهيد محمد
الجندى  -حسن البنا سابقا بملك احمد محمد احمد عبدالحميد حماد
 - 105محمد نجيب حلمى القاضى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5560ورقم قيد  154773رئيسى آخر عن ورشه اثاث موبليات من الخشب ,بجهة محافظة الغربية شفا بملك
باسم محمد محمد الشامى
 - 106اسماء ابراهيم حماد الصياد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5545ورقم قيد  158023محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية صناديد بملك ابراهيم رزق عمر عيسى
 - 107مسعد مسعد محمود عبدالحميد داود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  5546ورقم قيد  158024محل رئيسى عن تصنيع وتجاره السمده والمبيدات الزراعيه والبذور بكافه
انواعها واستصلح الراضى وانظمه الرى الحديث بكافه انواعه والفرز والتعبئه ,بجهة محافظة الغربية محله روح
بملك /محمد مسعد محمد ابويوسف
 - 108ابراهيم شلبى محمد ابوخضره تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5547ورقم قيد  158025محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية شقرف بملك/
نعمه ابراهيم محمد الحبيبى
 - 109جمال حسين مصطفى مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5549ورقم قيد  158026محل رئيسى عن ورشه حداد كريتال ,بجهة محافظة الغربية شارع الشركسى من
شارع جده اخر شارع مدرسه كشك بملك مجدى على محمد شمس
 - 110سعيد بشيرالسعيد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5550ورقم قيد  158027محل رئيسى عن مكتب لصيانه التبريد والتكييف ,بجهة محافظة الغربية سحيم
بملك /بشيرالسعيد محمد عبدالعال
 - 111منال محمد عبدالستار عبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5554
ورقم قيد  158028محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية كفر المنشى بملك
عبدربه السيد بدوى
 - 112ايمان سيد عبدا مرسى قنديل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5555ورقم قيد  158029محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على تراخيص اللزمه لذلك
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية  12شارع فاروق طنطاوى من الجلء بملك/
مصطفى محمد تاج الدين عبداللطيف عبدالدايم
 - 113النحراوى للحوم المجمده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5557
ورقم قيد  158030محل رئيسى عن تجاره لحوم مجمده ,بجهة محافظة الغربية حصه برما بملك مجدى حسن
عبدالغنى ابوعصفه
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 - 114محمد نور محمد محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5561ورقم قيد  158031محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية شقرف بملك
نور محمد محمد اسماعيل
 - 115على محمد عبده القرع تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5563
ورقم قيد  158032محل رئيسى عن مصنع لتصنيع الثاث ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك /محمد احمد
البدوى
 - 116اسلم مسعد عبدالصمد نوح تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5564ورقم قيد  158033محل رئيسى عن مصنع اثاث منزلى ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك محمد
محمود ابوالنجا الخولى
 - 117حنان لوقا داود يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5568
ورقم قيد  158034محل رئيسى عن بيوتى سنتر (ميكب ارتست ) ,بجهة محافظة الغربية شارع اللفى برج
الطوخى بملك /مصطفى خليفه محمد خليفه
 - 118محمد محمود محمد علم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5569
ورقم قيد  158035محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك احمد محمود محمد علم
 - 119السيد عبدالحميد الغباشى بدران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5570ورقم قيد  158036محل رئيسى عن بيع منتجات نحل ,بجهة محافظة الغربية حصه شبشير بملك
عبدالحميد الغباشى محمد بدران
 - 120مسعد على المحمدى رضوان تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5580ورقم قيد  158037محل رئيسى عن مطبعه فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك/
محمد على ابراهيم مهاود
 - 121محمد حلمى بدوى ابوالخير تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5582ورقم قيد  158038محل رئيسى عن تصنيع موبيليات ,بجهة محافظة الغربية قرانشو بملك ربيع على
محمد نصر
 - 122ابوالخير للصناعات الغذائيه تاجر فرد رأس ماله  125,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5583ورقم قيد  158039محل رئيسى عن تصنيع زبيب ,بجهة محافظة الغربية شنراق بملك عبدالوهاب
زكريا عبدالوهاب ابوالخير
 - 123البيومى عبدا البيومى ابراهيم خيره تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5589ورقم قيد  158040محل رئيسى عن تجاره الوميتال ,بجهة محافظة الغربية شبراقاص بملك ورثه
عادل عبدالعزيز سليم
 - 124محمد خيرت محمد جعفر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5592
ورقم قيد  158041محل رئيسى عن ورشه شنط حريمى ,بجهة محافظة الغربية الحداد بملك فوزى سيداحمد
بدوى يحيى
 - 125نجوى محمد مرسى هلل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5595ورقم قيد  158042محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية برما بملك/
احمد محمد على منصور
 - 126احمد محمد عبدالفتاح الزعبلوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5605ورقم قيد  158043محل رئيسى عن ورشه سمكره سيارات ,بجهة محافظة الغربية سبرباى بملك
ماجده ابراهيم السيد درويش
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 - 127ابراهيم محمد عبدالسلم نصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5610ورقم قيد  158044محل رئيسى عن تجاره اسماك ,بجهة محافظة الغربية  5شارع الخربتاوى بملك
محمد محمود قطب
 - 128عبدالحميد قطب على حسن العبد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5613ورقم قيد  158045محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية  5شارع الصلح الزراعى القضابه
بملك محمد قطب على حسن
 - 129محمد محمود سعد مرسى غنيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5617ورقم قيد  158046محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات ,بجهة محافظة الغربية شارع الساحه
الشعبيه من  23يوليو بملك /محمود سعد مرسى غنيم
 - 130ريهام ابوالفتوح كامل ابوالفتوح سبع تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  5630ورقم قيد  158047محل رئيسى عن بيع موتوسيكلت وتروسيكلت ,بجهة محافظة الغربية
سحيم بملك /رمضان السيد ابراهيم علم الدين
 - 131عمرو حامد محمد رسلن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5643ورقم قيد  158048محل رئيسى عن تجاره الحدايد والبويات ,بجهة محافظة الغربية كفر سليمان بملك
عبدالمؤمن عبدالكريم محمد ابوطالب
 - 132نورا الشحات محمد ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5646ورقم قيد  158049محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية كفر شرف حموده بملك  /عبدالرازق شرف ابراهيم على
 - 133ايهاب احمد رمضان سكر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5655ورقم قيد  158050محل رئيسى عن تجاره مصوغات بعد الحصول على الموافقات اللزمه من
مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه ,بجهة محافظة الغربية المنشاه الكبرى
بملك /امانى على احمد جاد سكر
 - 134اسماعيل رجب عبدالهادى مسلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5656ورقم قيد  158051محل رئيسى عن تجاره وتوزيع ملبس جمله ,بجهة محافظة الغربية الرجديه بملك
 /محمد احمد السيد الحسينى
 - 135ماهر مصطفى مصطفى حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5659ورقم قيد  158052محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية السنطه البلد
بملك /مصطفى مصطفى البندارى حسين
 - 136كريم عبدالفتاح محمد شبل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5666ورقم قيد  158053محل رئيسى عن حظيره لبيع وتربيه المواشى ,بجهة محافظة الغربية عزبه
ابوعمار تبع النبوطين بملك /عبدالفتاح محمد شبل السيد
 - 137على بهجت صادق البرى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5668
ورقم قيد  158054محل رئيسى عن تجاره الحدايد والكسسوارت ,بجهة محافظة الغربية صناديد بملك /طاهر
عبدالحميد حواس
 - 138احمد محمد على الخولى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5676
ورقم قيد  158055محل رئيسى عن مشغل عقاده وفرنشات ,بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك  /عيشه
محمد رمضان الجاريه
 - 139اسماء جميل عبدالقادر شاهين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5679ورقم قيد  158056محل رئيسى عن مكتبه ادوات مدرسيه فيما عدا الكمبيوتر ومشتملته ,بجهة
محافظة الغربية حصه شبشير بملك فتحيه عبدالسلم محمد طايل
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 - 140حسن بسيونى مسلم الدهشان تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5684ورقم قيد  158057محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية دفره بملك/
امير عبدالرازق عبدا عبدالرازق
 - 141رشيده اسماعيل احمد زيد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5686ورقم قيد  158058محل رئيسى عن صناعه الموبليات من الخشب ,بجهة محافظة الغربية كتامه بملك
محمد عبدالسلم بسيونى والى
 - 142محمود توكل بسيونى يوسف عزالدين تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  5687ورقم قيد  158059محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل برى بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وتوريدات ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته ,بجهة
محافظة الغربية الفرستق بملك /علء توكل بسيونى يوسف عزالدين
 - 143احمد خطاب عطيه خطاب سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5688ورقم قيد  158060محل رئيسى عن عصاره قصب ,بجهة محافظة الغربية حصه شبشير بملك /خطاب
عطيه خطاب سالم
 - 144احمد عبدا يوسف رمضان محسب تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  5690ورقم قيد  158061محل رئيسى عن مغسله سيارات ,بجهة محافظة الغربية سبرباى بملك احمد
يوسف رمضان
 - 145محمد عمر عبدالسلم كشك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5692ورقم قيد  158062محل رئيسى عن تجاره بويات ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك /ياسر محمد
عرفه زين الدين
 - 146فاطمه احمد محمد المرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 5695
ورقم قيد  158063محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شبراقاص بملك/
اشرف احمد ابوالوفا الراعى
 - 147نبيل حمزه السيد هلل تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 5705
ورقم قيد  158064محل رئيسى عن تجاره مستلزمات مناحل العسل وتصديره ,بجهة محافظة الغربية منيه
البندره بملك /السعيد حمزه هلل
 - 148محمد مصطفى عبدالمنعم زويل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5706ورقم قيد  158065محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الغربية كفر مسعود بملك/
حازم مصطفى عبدالمنعم زويل
 - 149طارق عبدالحميد حامد حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5709ورقم قيد  158066محل رئيسى عن اداره المطاعم والكافيهات ,بجهة محافظة الغربية شارع محمد
الفاتح بملك السيده السيد حسين نوفل
 - 150عبداللطيف عبدالحميد القطب المهر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  5719ورقم قيد  158067محل رئيسى عن مكتب استيراد فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  6والتصدير فى حدزد اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ,بجهة محافظة الغربية ابيار بملك /محمد جمال
محمد المل
 - 151توفيق سعد محمد سعد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5744
ورقم قيد  125643رئيسى آخر عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد
الكمبيوتر ومشتملته ,بجهة محافظة الغربية الرياض بملك احمد حمدى سيد عبدالمجيد
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 - 152الحناش لتجاره المحاصيل الزراعيه تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  5759ورقم قيد  155422رئيسى آخر عن تجاره محاصيل زراعيه ,بجهة محافظة الغربية محله منوف
بملك احمد عبدالفتاح على عوض
 - 153منصوره العزب عبدالعظيم المليجى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  5725ورقم قيد  158068محل رئيسى عن معصره زيوت ,بجهة محافظة الغربية المنشاه الجديده بملك
صاحبه الشان ( منصوره العزب عبدالعظيم المليجى )
 - 154انصارى عقاد دسوقى حجاج تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5731ورقم قيد  158069محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك /الصاوى اسماعيل
محمد البديوى
 - 155خيريه نصار فرج سلمه تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5736
ورقم قيد  158070محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية داير العزبه-عزبه
جاد قنديل  -شقرف بملك عبدالستار اسماعيل الملح
 - 156البكر للتوريدات والمقاولت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5739ورقم قيد  158071محل رئيسى عن مقاولت عامه ومكتب توريدات فيما عدا توريد الكمبيوتر
ومشتملته وتوريد العماله ,بجهة محافظة الغربية شبراطو بملك /حسن عبدالقادر ابراهيم البكر
 - 157زليخه للمقاولت العامه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5749
ورقم قيد  158074محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الغربية نواج بملك  /احمد محى
عبداللطيف زليخه
 - 158شريف كمال محمد شريف طلحه تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5752ورقم قيد  158075محل رئيسى عن ورشه نجاره موبيليا ,بجهة محافظة الغربية داير الناحيه اشناواى
بملك  //رضا اشرف شعيب طلحه
 - 159صيدليه د /احمد مصطفى قنصوه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5755ورقم قيد  158076محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية شنراق بملك /مصطفى على
مصطفى قنصوه
 - 160وجيه بكر ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5797
ورقم قيد  103046رئيسى آخر عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية عزبه الطويله بملك/
صاحب الشان (وجيه بكر ابراهيم محمد )
 - 161محمد عنتر احمد على الدرشاوى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5766ورقم قيد  158078محل رئيسى عن تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ,بجهة محافظة
الغربية عزبه فرحات-تاج العجم بملك ام محمد محمد عبدالحميد ابو حسن
 - 162احمد مصطفى محمد التراس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5769ورقم قيد  158079محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية ميت حبيش البحريه بملك
مصطفى محمد التراس
 - 163احمد دسوقى احمد ابوالعزم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5785
ورقم قيد  158080محل رئيسى عن مكتبه ماعدا تصوير المستندات ,بجهة محافظة الغربية القرشيه بملك /
احمد ابراهيم دسوقى ابوالعزم
 - 164اسلم الشافعى للرحلت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5787
ورقم قيد  158081محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية عزبه الجمعيه -كفر ميت حواى بملك السيد عبدالحميد
سليمان الغندور
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 165عزه على محمد الشامى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5788
ورقم قيد  158082محل رئيسى عن مكتبه فيما عدا تصوير المسندات ,بجهة محافظة الغربية شارع الدرديرى
من شارع ابراهيم واصل بملك /صباح محمد رضوان على الجيزاوى
 - 166يحيى محمد عماد الدين مسعود المصلحى صلح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  5803ورقم قيد  158084محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة
محافظة الغربية المنشاه الكبرى بملك احمد محمد عمادالدين مسعود
 - 167رجب عبدالغنى عوض منصور تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5804ورقم قيد  158085محل رئيسى عن مكتب تسويق عقارى فيما عدا التسويق اللكترونى ,بجهة محافظة
الغربية  4شارع احمد عرابى الجمهوريه بملك محمد فتحى عبدالسميع الهوارى
 - 168نادره اسماعيل محمد الجوهرى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5808ورقم قيد  158086محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شقرف بملك
محمود عبدالسلم محمود ابوريه
 - 169احمد محمد نصر شاهين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 5810
ورقم قيد  158087محل رئيسى عن مكتب تشغيل سيارات بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدوالى وتوريدات العموميه فيما عدا توريد الكمبيوتر ومشتملته وتوريد العماله ,بجهة
محافظة الغربية الطريق الرئيسى  -شبراطو بملك ابراهيم راشد عرفه القصراوى
 - 170حماد للصناعه والتجارة تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5891
ورقم قيد  115257رئيسى آخر عن صناعه تشكيل وتشغيل المعادن وتجاره الحديد والصاج للنفس والغير,
بجهة محافظة الغربية شارع مدرسه البنات بملك احمد مصطفى مصطفى منصور
 - 171عبدا عاطف امين الفقى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5897
ورقم قيد  149566رئيسى آخر عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية حسام الدين امتداد الفاتح من المعاهده
بملك محمد احمد ابراهيم عيد
 - 172سالى محمود سالم احمد سالم الفقى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  5827ورقم قيد  156152رئيسى آخر عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية طريق
جسر النعناعيه محله اللبن بملك عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الفقى
 - 173نوير بلست تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  5824ورقم قيد
 158088محل رئيسى عن تجاره كسر بلستيك ,بجهة محافظة الغربية محله روح بملك مصطفى الشناوى
السيد البحيرى
 - 174السيده ابوالمكارم احمد شلبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5831ورقم قيد  158089محل رئيسى عن مكتب رحلت بعد الحصول عى التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية الجميزه بملك بشرى عبدالواحد طه الحجرى
 - 175وائل عبدالنبى الحسانين غانم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5832ورقم قيد  158090محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الغربية كفر مسعود بملك
علء الدين مصطفى على الميت
 - 176معرض الغزيرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  5833ورقم
قيد  158091محل رئيسى عن معرض لتجاره السيارات ,بجهة محافظة الغربية محله منوف بملك صبحى
عبدالفتاح السرحانى
 - 177اسره على محمد سلم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5839
ورقم قيد  158092محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية برما بملك حسن
محمد على سلم
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 - 178رضا ابوالفتوح سيد احمد الشحرور تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5840ورقم قيد  158093محل رئيسى عن محل بيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية داير الناحيه السنطه البلد
بملك نصره احمد عبد البديع الحداد
 - 179شيماء فوزى الحفنى جادا تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5854ورقم قيد  158094محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات ,بجهة محافظة الغربية الجميزه
بملك سليمان عبدالوهاب جميل
 - 180هدايه فتحى ابوطالب عبده فضل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5858ورقم قيد  158095محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية برما بملك محمد جلل احمد كريمه
 - 181ايمان محمد ابراهيم دياب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5859
ورقم قيد  158096محل رئيسى عن فراكه ارز ,بجهة محافظة الغربية محله منوف بملك /فراج محمد محمد
المجدوبى
 - 182محمد محمد على حسين تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5870
ورقم قيد  158097محل رئيسى عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ,بجهة محافظة
الغربية  47شارع مصطفى فهمى بملك /حميده عبدا على حسين
 - 183محمد رمضان البيومى سعدا تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5871ورقم قيد  158098محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شبرا النمله -
عزبه المحلوى بملك رمضان البيومى سعدا
 - 184نوره خضر ابراهيم الدسوقى تاجر فرد رأس ماله  8,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5872ورقم قيد  158099محل رئيسى عن صاله العاب رياضيه ,بجهة محافظة الغربية خلف مركز الشرطه
بملك سوميه محمد محمد الجمسى
 - 185هدى سمير احمد ابوالسعود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5873
ورقم قيد  158100محل رئيسى عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الغربية كفر سليمان بملك  /محمود سمير عبدالفتاح النجار
 - 186محمد عاطف السعيد خطيطه تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5878ورقم قيد  158101محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شبرا النمله
بملك /عاطف السعيد محمد خطيطه
 - 187ايمان محمود بسيونى السيد زيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5895ورقم قيد  158102محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية برما بملك/
احمد رشاد احمد سلم
 - 188اسماعيل مرشدى اسماعيل مكرم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5899ورقم قيد  158103محل رئيسى عن تجاره اسماك طازجه ,بجهة محافظة الغربية شارع خلف متفرع
من شارع النصارى بملك /عبير صبحى محمد الحصرى
 - 189محمد محمد على حسن الوالى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5910ورقم قيد  158104محل رئيسى عن ورشه موبليا ,بجهة محافظة الغربية الجعفريه بملك /احمد احمد
مسعد
 - 190شهاب فوزي محمد النوني تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5911ورقم قيد  158105محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبليات ,بجهة محافظة الغربية محله اللبن الشارع
العمومى بملك /محمد احمد سيد موسى
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 - 191محمد الرفاعى فتوح عطيه شاهين تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  5912ورقم قيد  158106محل رئيسى عن عطاره وبقاله ,بجهة محافظة الغربية شبرابلوله بملك زينب
ابراهيم بسيونى بحيرى
 - 192اسماء محمد حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5919
ورقم قيد  158107محل رئيسى عن تعبئه خضروات وفاكهه يدويا ,بجهة محافظة الغربية ميت حواى بملك
محمد مصطفى محمد نعيم
 - 193تامر مصطفى يوسف حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5929ورقم قيد  158108محل رئيسى عن تجاره المواد الغذائيه ,بجهة محافظة الغربية شارع دندش من
ابوالحسايب بملك /احسان عبدالرحمن محمد احمد شلبى
 - 194عبدالعظيم محمد عبدالعظيم البدرى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5935ورقم قيد  158109محل رئيسى عن تجاره احذيه ,بجهة محافظة الغربية كفر الشيخ سليم بملك محمد
عبدالعظيم على البدرى
 - 195عطيه فؤاد عطيه تمام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5941
ورقم قيد  158110محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شقرف بملك /رحاب
محمد على دره
 - 196جمال محمد القطب الشاعر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5942ورقم قيد  158111محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية برما بملك
محمد القطب يوسف الشاعر
 - 197محمد حمدى على القاضى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5946ورقم قيد  158112محل رئيسى عن استيراد وتصدير الدويه البيطريه واضافات العلف والعلف
والمركزات والتوكيلت التجاريه ومستلزمات المزارع ومصانع العلف وتصنيع الدويه البيطريه لدى الغير,
بجهة محافظة الغربية شارع القاضى محله مرحوم بملك نسرين فتح ا اسماعيل الحفناوى
 - 198منى عبدالرحمن عطيه احمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-23
برقم ايداع  5949ورقم قيد  158113محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية  59ابراهيم
بشرى من الحكمه محلين 2و 3بملك مجدى نصر جران
 - 199نورا محمود عبدالدايم محمد البسيونى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  5956ورقم قيد  158114محل رئيسى عن تنميه مهارات اطفال فيما عدا المن والحراسه والنترنت
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الغربية البندره بملك احمد سلمه سليمان البحيرى
 - 200احمد ابراهيم احمد رزق تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5957
ورقم قيد  158115محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية كفر كلالباب بملك
كوكب حامد محمد الدمرداش لشين
 - 201وليد السيد على يوسف الصهرجتاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  5999ورقم قيد  141071رئيسى آخر عن توريد مواد البناء و مقاولت عامه ,بجهة محافظة الغربية
شارع عز ابوشلق بملك السيد على يوسف الصهرجتاوى
 - 202رضا ابراهيم عثمان عبدالباقى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5965ورقم قيد  158117محل رئيسى عن مصنع بويات ,بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك بركات حسين
محمد بركات
 - 203محمود وحيد محمد باشا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5967
ورقم قيد  158118محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الغربية
سبرباى بملك محمد حماده حلمى البرماوى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 204علء عبدالسلم عبدالرحمن اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  5978ورقم قيد  158119محل رئيسى عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانيين المنظمه لذلك,
بجهة محافظة الغربية حصه ابار بملك محمد محمد عبدالسلم اسماعيل
 - 205صابر حسن عبدالفتاح ملوه تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5983ورقم قيد  158120محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى الحلبه ,بجهة محافظة الغربية
حوض الصفر بملك صاحب الشان (صابر حسن عبدالفتاح ملوه)
 - 206اسلم حمدى محروس صالح النقيب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  5986ورقم قيد  158121محل رئيسى عن تجاره فاكهه ,بجهة محافظة الغربية شنراق بملك /هيثم السيد
احمد الفخرانى
 - 207نبيله عبدالوهاب محمد على تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5988ورقم قيد  158122محل رئيسى عن توريدات ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الغربية برج الجوهره
الطريق السريع مع النادى بملك محمد السيد عبدا لوندى
 - 208سامح محمد احمد احمد جريده تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5997ورقم قيد  158123محل رئيسى عن تجاره وتصنيع العلف لدى الغير ,بجهة محافظة الغربية السنطه
البلد بملك عماد رمضان عبدالمنعم البدرى
 - 209دعاء شحاته محمد الصياد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6003
ورقم قيد  158124محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية نجريج بجوار الجمعيه الزراعيه بملك صادق
رمضان صادق شكر
 - 210محمد صلح حسين السمرجى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6008ورقم قيد  158125محل رئيسى عن مصنع كرتون ,بجهة محافظة الغربية دفره بملك /سماره حميده
عوض ا ابوالعنين
 - 211نشوان محمد علي عصمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6010
ورقم قيد  158126محل رئيسى عن مزرعه لبيع وتربيه المواشى ,بجهة محافظة الغربية المنشاه الجديده بملك
محمد حامد يوسف جوهر
 - 212ايهاب محمد صلح الدين الشيخ تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6047ورقم قيد  155358رئيسى آخر عن مصنع منظفات ,بجهة محافظة الغربية دفره بملك رزق احمد على
البيومى
 - 213احمد سعد على بدر تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  6028ورقم
قيد  158127محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ماعدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الغربية سبرباى
بملك  /محمد العنانى يحى محمد العيسوى
 - 214شعبان عبدالحليم شعبان يسن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6029ورقم قيد  158128محل رئيسى عن تجاره خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة الغربية اسفل الكوبرى
العلوى امام الطرق والكبارى بملك خديجه عبده منصور رسلن
 - 215حسين عبدالرحيم حسين نصرالدين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6033ورقم قيد  158129محل رئيسى عن خدمات نقل مواد زراعيه وتوريدات عموميه ماعدا توريد العماله
وماعدا توريد الكمبيوتر ومشتملته ,بجهة محافظة الغربية  60شارع البطراويشى بملك محمد سعيد عبدالفتاح
عطيه
 - 216بقاله تموين محمد عادل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6050
ورقم قيد  158130محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الغربية الطريق العام فيشا سليم بملك عادل
محمد احمد عبدالرازق
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 - 217على مفرح فتح ا البنا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6064
ورقم قيد  158131محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبيليا ,بجهة محافظة الغربية قرانشو بملك على
عبداللطيف فتح ا الوكيل
 - 218محمد السيد احمد محمد الجاريه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6066ورقم قيد  158132محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة الغربية كتامه عقار رقم  5شارع
مدرسه التجاره بملك علء محمد عبدالرحمن ابوطه
 - 219رحمه احمد رفعت عبد اللطيف شيحه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  6067ورقم قيد  158133محل رئيسى عن ثلجه خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة الغربية سحيم بملك
حسام خالد عبدالواسع امين الشرقاوى
 - 220هبه فتحى ابراهيم حسنين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6068ورقم قيد  158134محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الغربية الجعفريه بملك  /جابر احمد
حلمى ابوالنصر مصريه
 - 221الخولى لتعبئه السكر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  6069ورقم
قيد  158135محل رئيسى عن تعبئه وتغليف سكر يدوى ,بجهة محافظة الغربية كفر ابوداود بملك /عبدا
محمد رمضان الخولى
 - 222سعد عبدالحكيم ابوالمعاطى اللبودى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  6071ورقم قيد  158136محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية شبراقاص بملك الطالب /سعد
عبدالحكيم ابوالمعاطى اللبودى
 - 223احمد شعبان محمد الجاريه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6072
ورقم قيد  158137محل رئيسى عن نعبئه جبن يدوى ,بجهة محافظة الغربية عزبه ابوطه كفر العسكر بملك/
عبدالفتاح عبدالعال الجاريه
 - 224صيدليه  /احمد السيد البدرى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6073ورقم قيد  158138محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية قرانشو بجوار مسجد الرحمن
بملك محمد محمد ابراهيم محمد حماد
 - 225ياسمين ثناء عبدالنبى شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6083ورقم قيد  158139محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الغربية عزبه الرياض بملك حمدى
ابراهيم عبدالمقصود دبور
 - 226احمد عبدالعزيز عقيله حصان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6091ورقم قيد  158140محل رئيسى عن مصنع طوب اسمنتى ,بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك/
عبدالمنعم موسى مصطفى عيسى
 - 227محمد رجب السيد حسين الشهاوى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6092ورقم قيد  158141محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الغربية كفر عسكر بملك ابراهيم
زكريا حسين الكردى
 - 228بول عبدالسيد رياض عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6102ورقم قيد  158142محل رئيسى عن تجاره وتوزيع مستلزمات السيارات ,بجهة محافظة الغربية 82
شارع سعدالدين من ترعه سناره بملك محمد عبدالعزيز عبدالعزيز ريشه
 - 229هشام عبدا ابراهيم محمد الديب تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6127ورقم قيد  158143محل رئيسى عن مصنع اثاث منزلى ,بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك زينب
احمد ابراهيم قداده
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 - 230حافظ هلل السعيد عيسى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6151ورقم قيد  142669رئيسى آخر عن تجفيف وتعبئه حاصلت زراعيه ومصنع زبيب ,بجهة محافظة
الغربية شنراق بملك /محمد هلل السعيد عيسى
 - 231هادى سعيد ابراهيم عبدالفتاح بدوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  6139ورقم قيد  156350رئيسى آخر عن البقاله ,بجهة محافظة الغربية شبرا بلوله بملك /سماح محمد
فتحى ابوالمحاسن عمر
 - 232محمد ابراهيم محمد السحيمى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6131ورقم قيد  158145محل رئيسى عن الستيراد فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه 6
والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ,بجهة محافظة الغربية شارع الجمهوريه بملك /اسلم منصور
شلبى على العايق
 - 233عل على عثمان محروس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6132
ورقم قيد  158146محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وفيما عدا توريد الكمبيوتر
ومشتملته ,بجهة محافظة الغربية  4شارع ناصر من ترعه الشيتى بملك وفاء قطب الجداوى
 - 234شريفه فؤاد عبدالرازق درويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6133ورقم قيد  158147محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية السنطه البلد بملك/محمد عبدالحميد
احمد كرم الدين
 - 235حنان سعيد محمد عيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6134
ورقم قيد  158148محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الغربية منشاه اليعقوبيه بملك /محمد
بسيونى عوض الحبال
 - 236بلل لصيانه السيارات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6136
ورقم قيد  158149محل رئيسى عن ورشه ميكانيكى سيارات ,بجهة محافظة الغربية منشاه الوقاف بملك/
رضا محمد محمد بلل
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جريدة السماء التجارية

فروع الفراد
 - 1محمد عطيه يوسف محمد ابوحسن قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5162ورقم قيد  146568محل
فرعى عن خردوات بجهة محافظة الغربية اشناواى بملك احمد عطيه يوسف ابوحسن
 - 2هشام على اسماعيل على عبدالباقى قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5294ورقم قيد  150195محل
فرعى عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
بجهة محافظة الغربية 2شارع المليجى متفرع من صادومه بملك سيد عبدالعال حسين مسعود
 - 3محمد فتحى على السملوى قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5357ورقم قيد  151971محل فرعى
عن مخزن لتجاره وتوريدات حبوب واعلف والمواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه بجهة محافظة الغربية دفره بملك
سامح بندارى ابراهيم احمد
 - 4حماده السيد محمود عيد قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5394ورقم قيد  150728محل فرعى عن
ورشه موبيليات بجهة محافظة الغربية 5شارع داير الناحيه  -كتامه بملك السيد محمود ابوالخير
 - 5حماده السيد محمود عيد قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  5396ورقم قيد  150728محل فرعى عن
ورشه تصنيع موبيليات بجهة محافظة الغربية 5شارع داير الناحيه  -كتامه بملك محمد محمد الحوشى
 - 6احمد بيومى احمد بيومى سلم قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5513ورقم قيد  158017محل
فرعى عن تم تعديل النشاط ليصبح تجارة اجهزة كمبيوتر وقطع غياركمبيوتر ومستلزماته فيما عدا خدمات النترنت
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه بجهة محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بركة السبع شرق شارع عبد
المنعم ريض بملك /فتحى الدسوقى احمد
 - 7احمد بيومى احمد بيومى سلم قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  5513ورقم قيد  158017محل
فرعى عن تم تعديل النشاط ليصبح تجارة اجهزة كمبيوتر وقطع غياركمبيوتر ومستلزماته فيما عدا خدمات النترنت
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه بجهة محافظة الغربية سعيد مع شارع عمر بن عبد العزيز بملك  /عصام بدير
على ريشه
 - 8عصام حسن حماد لبيع اطارات الكاوتش والبطاريات قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5639ورقم قيد
 157995محل فرعى عن بيع اطارات كاوتش وبطاريات بجهة محافظة الغربية الطريق السريع  -الشجره بملك /
احمد حسن محمد حماد
 - 9حازم امام السعيد امام القلماوى قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5742ورقم قيد  158073محل
فرعى عن مزرعة لبيع وتربية الدواجن بجهة محافظة كفر الشيخ المنشلين-بملك /فواز حمدى ابراهيم حمدى بحر
 - 10حازم امام السعيد امام القلماوى قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5742ورقم قيد  158073محل
فرعى عن مزرعة لبيع وتربية الدواجن بجهة محافظة الغربية كفر سالم بملك  -عبدالسميع عبدالفتاح محمد موسى
 - 11مؤمن عبدالهادى على عبدالهادى ابوزيد قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5843ورقم قيد 127637
محل فرعى عن مصنع الوميتال بجهة محافظة الغربية 7شارع يوسف الصديق منطقه المعاهده بملك رافت الهامى
رافت
 - 12طارق محمد حسن اسماعيل قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5971ورقم قيد  108592محل فرعى
عن اصلح و نفخ كاوتش و مستلزمات كاوتش بجهة محافظة الغربية تحويله المعاهده امام مستشفى الحميات بملك
جمال على على محمد الصعيدى
 - 13اسلم جابر محمود البسيونى قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  6037ورقم قيد  135218محل
فرعى عن تجاره الزيوت والشحومات بجهة محافظة الغربية شارع عبدالسلم عارف بملك جابر محمود السيد
البسيونى
 - 14عبد الرحمن محمد عبد العزيز قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6129ورقم قيد  158144محل
فرعى عن اضافه نشاط الستيراد فيما عدا ( المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة محافظة القاهرة 34
ش الشيخ قمر السكاكين
 - 15عبد الرحمن محمد عبد العزيز قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6129ورقم قيد  158144محل
فرعى عن اضافه نشاط الستيراد فيما عدا ( المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6بجهة محافظة الغربية
لضافه فرع بالعنوان  /محل رقم  5بالدور الرضي بمول اعمار الدلتا ش محب

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

Page 21 of 72

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1امير صبحى البغدادى وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 5320ورقم قيد  157974مركز عام عن المقاولت وصيانه البحيرات الصناعيه وحمامات السباحه بجهة
محافظة الغربية صناديد بملك /وجيه محمد على البدرى
 - 2محمد واحمد ربيع محمد عبدا الجرف شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  5425ورقم قيد  158000مركز عام عن بيع ادوات صحيه وسيراميك بجهة محافظة الغربية
شارع السنوسى  -سبرباى بملك /احمد محمد على عبدالقدوس

فروع الشركات
 - 1مروه محمد عبدالوهاب شركائها قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5298ورقم قيد 138044
فرعى عن يضاف الى نشاط الشركه تجاره وتصدير وتوريد المحاصيل الزراعيه والفاكهه والخضروات والمواد
الغذائيه بانواعها بجهة محافظة الغربية شارع الجيش مع الخان بالعقار تاون مول الدور الخامس الوحده رقم 30
بملك محمد احمد عبدالسلم جبر
 - 2شركه الهدى للتصدير والمقاولت العامه والتوريد قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  5298ورقم
قيد  138044فرعى عن يضاف الى نشاط الشركه تجاره وتصدير وتوريد المحاصيل الزراعيه والفاكهه
والخضروات والمواد الغذائيه بانواعها بجهة محافظة الغربية شارع الجيش مع الخان بالعقار تاون مول الدور
الخامس الوحده رقم  30بملك محمد احمد عبدالسلم جبر
 - 3ماجد فريد وشريكته قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5757ورقم قيد  140596فرعى عن
الستيراد فيما عدا الفقره  36من المجموعه  6والمجموعه  19بجهة محافظة الغربية شارع الصاوى الطريق
السريع
 - 4يونايتد للستيراد قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5757ورقم قيد  140596فرعى عن
الستيراد فيما عدا الفقره  36من المجموعه  6والمجموعه  19بجهة محافظة الغربية شارع الصاوى الطريق
السريع
 - 5الء احمد محمد جوالى وشركائها قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5951ورقم قيد 147178
فرعى عن تجاره المبيدات والسمده والبذور واللت الزراعيه والتوريدات العموميه بجهة محافظة الغربية عقار
رقم  2شارع احمد حلمى من شارع سكه صناديد العجيزى بملك سالم يونس احمد سالم الطوخى
 - 6ج  -بلوبيرد للتجاره والزراعه  Blue Bird For Trading And Agricultureقيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  5951ورقم قيد  147178فرعى عن تجاره المبيدات والسمده والبذور
واللت الزراعيه والتوريدات العموميه بجهة محافظة الغربية عقار رقم  2شارع احمد حلمى من شارع سكه
صناديد العجيزى بملك سالم يونس احمد سالم الطوخى
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جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1نجوان محمود السيد وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  95283قيد فى  1994-02-05برقم ايداع 561
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 2محمد محمد مصطفى علم الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  99392قيد فى  1996-10-26برقم ايداع
 5758وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاه
 - 3معتز على عبدالخالق السايح تاجر فرد سبق قيده برقم  106404قيد فى  1999-05-10برقم ايداع
 2817وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 4معتز على عبدالخالق السايح تاجر فرد سبق قيده برقم  106404قيد فى  2006-11-29برقم ايداع
 6248وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 5مصطفى محمد حسن الجبالى تاجر فرد سبق قيده برقم  115718قيد فى  2002-07-27برقم ايداع
 4146وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 6محمود ابراهيم محمد الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  132116قيد فى  2019-11-11برقم ايداع
 8901وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير رقم  5102فى
2022/6/1
 - 7عاطف موسى محمد هلل عدس تاجر فرد سبق قيده برقم  148478قيد فى  2019-05-20برقم ايداع
 4121وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 8هادى اسامه احمد الجوهرى يسن تاجر فرد سبق قيده برقم  152024قيد فى  2020-07-05برقم ايداع
 4399وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 9ميرهان عبدالحد عبدالرسول على قوره تاجر فرد سبق قيده برقم  153273قيد فى  2020-12-16برقم
ايداع  8493وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 10محمد عبدالغفار عبدالقادر سحلوب تاجر فرد سبق قيده برقم  155949قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 8255وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 11عزيزه السعيد محمد المطاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  101557قيد فى  1997-09-13برقم ايداع
 5212وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 12محسن محمد احمد الكيال تاجر فرد سبق قيده برقم  112011قيد فى  2001-02-12برقم ايداع 852
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 13محمد نبيل على الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  130756قيد فى  2009-04-22برقم ايداع 2182
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 14نجاه عبدالرحمن عبدالسلم الشوره تاجر فرد سبق قيده برقم  134934قيد فى  2011-11-24برقم
ايداع  5390وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 15شوق سميح لطفى حوام تاجر فرد سبق قيده برقم  138547قيد فى  2015-03-12برقم ايداع 1271
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 16بسام فتحى قطب ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  138586قيد فى  2022-04-19برقم ايداع 3934
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر بموجب طلب تاشير
 - 17السيد المتولى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  142487قيد فى  2017-08-23برقم ايداع 5749
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 18زينب محمد عبدالوهاب فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  143982قيد فى  2018-02-11برقم ايداع
 1295وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 19محمد احمد محمود احمد الشيشينى تاجر فرد سبق قيده برقم  156841قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 909وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 20عبدالقادر احمد عبدالقادر ليله تاجر فرد سبق قيده برقم  157525قيد فى  2022-04-05برقم ايداع
 3549وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 21ابراهيم على ابراهيم العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  140961قيد فى  2016-12-22برقم ايداع
 7587وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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 - 22هند ذكى ابوالفتوح عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  152562قيد فى  2020-09-14برقم ايداع 6124
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 23طارق رمزى عبدالفتاح رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  152595قيد فى  2020-09-16برقم ايداع
 6206وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 24حسين ابو شعيشع عنتر محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  154672قيد فى  2021-06-20برقم ايداع
 4342وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 25محمد جمال محمد القللي تاجر فرد سبق قيده برقم  154994قيد فى  2021-08-10برقم ايداع 5512
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 26السعيد عبدا ابراهيم عصر تاجر فرد سبق قيده برقم  93549قيد فى  1992-07-13برقم ايداع
 2819وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 27احمد حلمى احمد حنيش تاجر فرد سبق قيده برقم  96109قيد فى  1994-10-16برقم ايداع 4770
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 28الشافعى عبدالفضيل سيد احمد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  142655قيد فى  2017-09-19برقم
ايداع  6342وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 29الشافعى عبدالفضيل سيداحمد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  142655قيد فى  2021-08-18برقم
ايداع  5704وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل للغاء المحل الرئيسى الخر موجب طلب
محو رقم 91110
 - 30يحيى عبدالعزيز يحيى ربيعى تاجر فرد سبق قيده برقم  146697قيد فى  2021-02-10برقم ايداع
 1010وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسى الخر بموجب طلب تاشير 5246
 - 31ساميه حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  146923قيد فى  2018-12-23برقم ايداع
 10380وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاه
 - 32محمود توفيق بكر نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  148990قيد فى  2019-07-24برقم ايداع 5613
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 33عبدالعزيز مجدى عبدالغفار عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  155884قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 8106وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 34احمد ناجى عبدالخالق سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  156697قيد فى  2022-01-11برقم ايداع 322
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 35علء محمد عبدالمحسن المالح تاجر فرد سبق قيده برقم  104921قيد فى  1998-11-03برقم ايداع
 6616وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 36العقاد لدباغة الجلود تاجر فرد سبق قيده برقم  109122قيد فى  2008-05-12برقم ايداع  2727وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 37العقاد للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  109122قيد فى  2000-04-01برقم ايداع
 1983وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 38ابراهيم عبدالمجيد السيد الشال تاجر فرد سبق قيده برقم  115758قيد فى  2002-07-31برقم ايداع
 4236وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 39عبدالمطلب حسن عبدالحميد ريحان تاجر فرد سبق قيده برقم  115828قيد فى  2002-08-11برقم
ايداع  4407وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 40عبدا محروس سعد الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  118959قيد فى  2004-01-24برقم ايداع
 371وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 41اسماعيل عبدالمعطى المسيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  130087قيد فى  2008-12-17برقم ايداع
 6659وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 42حسنى مسعد شحاته العميه تاجر فرد سبق قيده برقم  137313قيد فى  2013-12-23برقم ايداع
 5049وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 43ايهاب ماهر مصطفى السروجى تاجر فرد سبق قيده برقم  137554قيد فى  2014-04-07برقم ايداع
 1426وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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 - 44محمود عبدالحكيم عوض السيد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  148333قيد فى  2019-05-05برقم
ايداع  3741وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 45هاله خالد فوزى الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  156713قيد فى  2022-01-12برقم ايداع 373
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 46ابراهيم محمد ابراهيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  72976قيد فى  1982-04-11برقم ايداع
 2106وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر
 - 47سعاد احمد ابوحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  119338قيد فى  2004-04-11برقم ايداع  1547وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 48عزه عبدالحميد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  126160قيد فى  2007-03-05برقم ايداع
 1059وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 49عمرو صبحى ابراهيم الغنيمى ابوالوفا تاجر فرد سبق قيده برقم  149162قيد فى  2019-08-05برقم
ايداع  6032وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 50زينب فتحى القطب شرباش تاجر فرد سبق قيده برقم  152096قيد فى  2020-07-13برقم ايداع
 4599وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 51احمد عبدالباسط حسن دعدر تاجر فرد سبق قيده برقم  133055قيد فى  2010-07-28برقم ايداع
 4165وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 52شيماء عبدا عبدالغفور قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  135546قيد فى  2012-04-22برقم ايداع
 2033وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 53نجلء مجدى محمود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  143978قيد فى  2018-02-08برقم ايداع 1277
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 54حسن وحيد محمد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  146112قيد فى  2018-10-10برقم ايداع 7847
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 55صلح عمر عبدا ابوحمام تاجر فرد سبق قيده برقم  156309قيد فى  2021-12-02برقم ايداع
 9267وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 56هانم لطفى ابراهيم النادى تاجر فرد سبق قيده برقم  146161قيد فى  2018-10-16برقم ايداع 8019
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 57ابراهيم اسماعيل محمود حبلص تاجر فرد سبق قيده برقم  147018قيد فى  2018-12-30برقم ايداع
 10619وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 58رضوان السيد امين رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  80488قيد فى  1985-10-09برقم ايداع
 4593وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر
 - 59عبدالسلم محمد حمزه الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  88144قيد فى  1989-03-13برقم ايداع
 1465وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره للوفاه
 - 60كامليه محمد محمود خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  88545قيد فى  1989-05-15برقم ايداع 2613
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 61حنان محمود عبدالرحمن سمك تاجر فرد سبق قيده برقم  125761قيد فى  2006-12-06برقم ايداع
 6359وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 62احمد ابراهيم محمد سيد احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  129774قيد فى  2008-10-14برقم
ايداع  5564وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 63محمود محمد احمد ابوخضره تاجر فرد سبق قيده برقم  138917قيد فى  2015-08-16برقم ايداع
 3901وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 64عبدا عبدالمطلب عبدالقادر عيد العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  143668قيد فى 2018-01-10
برقم ايداع  296وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 65همت مصطفى محمد الننى تاجر فرد سبق قيده برقم  133565قيد فى  2022-03-22برقم ايداع
 3047وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير رقم  5543فى
2022/6/14
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 - 66محمد هلل محمد طلبه سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  141483قيد فى  2017-03-12برقم ايداع
 1655وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 67محمود محمد احمد محمد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  151712قيد فى  2020-05-21برقم ايداع
 3698وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 68ام هاشم السيد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  103352قيد فى  1998-04-19برقم ايداع 2214
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 69زينب على رمضان الترابه تاجر فرد سبق قيده برقم  121134قيد فى  2005-02-21برقم ايداع 875
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 70ايناس عاشور عبدالمنعم تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  126444قيد فى  2007-04-15برقم ايداع
 1987وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 71احمد محمد السيد محمد الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  143486قيد فى  2017-12-24برقم ايداع
 9293وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 72حنان حسني علي عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  145407قيد فى  2022-03-10برقم ايداع 2570
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير رقم  5569فى
2022/6/15
 - 73مجدى محمد عثمان الحلو تاجر فرد سبق قيده برقم  82869قيد فى  1986-11-01برقم ايداع 6445
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاه
 - 74نهى محمود محمود عواره تاجر فرد سبق قيده برقم  92188قيد فى  2019-04-07برقم ايداع 2969
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر بموجب طلب تاشير رقم
5663
 - 75وفاء محمود شعبان عفيفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101303قيد فى  1997-08-06برقم ايداع
 4403وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 76مدحت محمد عبدالوهاب فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  115543قيد فى  2002-06-30برقم ايداع
 3673وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 77سعيد فؤاد احمد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  145238قيد فى  2018-06-11برقم ايداع 4907
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 78مسلم موسى سليمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  151496قيد فى  2020-03-05برقم ايداع
 1997وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 79منى ابراهيم مصطفى الملوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  98672قيد فى  1996-06-09برقم ايداع
 2803وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 80عبدا النويهى السيد غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  106730قيد فى  1999-06-16برقم ايداع
 3690وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 81موسى يوسف على جزاف تاجر فرد سبق قيده برقم  124640قيد فى  2006-06-27برقم ايداع
 3552وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 82عيده السيد عبدالقوى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  131923قيد فى  2010-01-10برقم ايداع 125
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 83احمد سعيد عبدالنبى محمد ابوخضر تاجر فرد سبق قيده برقم  142897قيد فى  2017-10-17برقم
ايداع  7066وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 84بيومى الشحات بيومى الجحش تاجر فرد سبق قيده برقم  144523قيد فى  2018-03-25برقم ايداع
 2748وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 85اسامه يوسف عبدالخالق بسيونى السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  151934قيد فى 2020-06-28
برقم ايداع  4268وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 86محمد اشرف احمد عبدالمقصود الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  156079قيد فى 2021-11-15
برقم ايداع  8652وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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 - 87اسماء سعيد محمد عبدالقوى الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  156716قيد فى  2022-01-12برقم
ايداع  378وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 88وفاء قطب حسن دره تاجر فرد سبق قيده برقم  122567قيد فى  2005-09-05برقم ايداع 4655
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 89هبه حسن محمد صبرى شقير تاجر فرد سبق قيده برقم  140717قيد فى  2016-11-10برقم ايداع
 6655وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 90محمد احمد فؤاد عبدالقادر احمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  141449قيد فى  2017-03-05برقم
ايداع  1471وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 91شريف حمدى عبدالرازق السيد الكفافى تاجر فرد سبق قيده برقم  156273قيد فى  2021-11-30برقم
ايداع  9164وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 92ابتسام حلمى محمد البهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  97250قيد فى  1995-07-20برقم ايداع 3439
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 93ابتسام حلمى محمد البهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  97250قيد فى  1996-06-22برقم ايداع 3058
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 94د اميره عبدالخالق محمد الراعى تاجر فرد سبق قيده برقم  109133قيد فى  2000-04-02برقم ايداع
 2033وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 95محمد كمال عبدالغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  131066قيد فى  2009-06-15برقم ايداع
 3184وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 96محمد نجيب حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  145417قيد فى  2020-07-15برقم ايداع 891
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو المحل الرئيسى الخر
 - 97احمد فتحى الكفافى تاجر فرد سبق قيده برقم  99904قيد فى  1997-01-05برقم ايداع  94وفى تاريخ
 2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 98عبدالهادى محمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2001-11-28برقم ايداع 5286
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاه
 - 99ابراهيم محمود السيد السخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  117916قيد فى  2003-07-21برقم ايداع
 3234وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائبا
 - 100انتصار محمد محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  127965قيد فى  2008-01-13برقم ايداع 157
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 101انتصار محمد محمد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  127965قيد فى  2017-10-24برقم ايداع
 7325وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 102مارتى بشرى موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  136710قيد فى  2013-04-15برقم ايداع
 1676وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 103احمد فكرى زهران السيد شنب تاجر فرد سبق قيده برقم  139429قيد فى  2016-03-03برقم ايداع
 1237وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 104ايه عادل عبدالحى مزروع تاجر فرد سبق قيده برقم  145908قيد فى  2018-09-16برقم ايداع
 7077وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 105محمد انور حسن شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  148599قيد فى  2019-06-11برقم ايداع 4446
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 106عبدا محمود عبدا عجور تاجر فرد سبق قيده برقم  149448قيد فى  2019-09-09برقم ايداع
 6828وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 107محمود ابراهيم محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  84824قيد فى  1987-09-08برقم ايداع
 4719وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 108سميحه عبدالحميد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109254قيد فى  2000-04-15برقم ايداع
 2335وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
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 - 109منال محمد عبدالستار عبه تاجر فرد سبق قيده برقم  111279قيد فى  2000-11-08برقم ايداع
 7043وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 110سعيد اسماعيل احمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  133066قيد فى  2022-01-03برقم ايداع 97
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير رقم  5947فى
2022/6/23
 - 111منال محمود ابوالغيط الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  138944قيد فى  2015-08-30برقم ايداع
 4120وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 112محمد صبحى محمد دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  140332قيد فى  2016-08-23برقم ايداع
 4916وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 113على ماهر على على شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  153486قيد فى  2021-01-18برقم ايداع
 351وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 114مكتب الفرخ للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  141458قيد فى  2017-03-05برقم
ايداع  1502وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 115شاكر سعيد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  104472قيد فى  1998-09-07برقم ايداع 5162
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 116ثريا احمد عبدالرحمن الجناينى تاجر فرد سبق قيده برقم  128480قيد فى  2008-03-24برقم ايداع
 1636وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 117ازهار ابراهيم السيد باش تاجر فرد سبق قيده برقم  143418قيد فى  2017-12-13برقم ايداع
 8984وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 118احمد بدر الدين محمد احمد مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم  144103قيد فى  2018-02-20برقم
ايداع  1628وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 119الشافعى للبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم  146563قيد فى  2018-11-22برقم ايداع  9256وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 120هشام محمد شعبان عيد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  153793قيد فى  2021-02-15برقم ايداع
 1169وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 121بلل امين عبدالمنعم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  156747قيد فى  2022-01-16برقم ايداع
 496وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 122ناديه محمد احمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  124689قيد فى  2006-07-03برقم ايداع
 3652وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 123ناديه محمد احمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  124689قيد فى  2018-03-21برقم ايداع
 2674وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره
 - 124حنان السيد احمد الحسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  125085قيد فى  2006-08-27برقم ايداع
 4684وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 125صباح السيد مخدوم مخدوم تاجر فرد سبق قيده برقم  132148قيد فى  2010-02-14برقم ايداع
 913وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
 - 126على عثمان الحسينى ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم  135662قيد فى  2012-05-16برقم ايداع
 2514وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 127فردوس حامد الرفاعى السيد البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  137244قيد فى  2013-12-04برقم
ايداع  4767وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للوفاه
 - 128محمد الشحات زكى كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  142213قيد فى  2017-07-24برقم ايداع
 4702وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
 - 129صادق صلح عبدالعزيز النمرود تاجر فرد سبق قيده برقم  149433قيد فى  2019-09-08برقم
ايداع  6794وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
 - 130محمد السيد محمد العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  150812قيد فى  2020-01-12برقم ايداع 293
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 28 of 72

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 131سحر السيد عبدالكريم السيد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  99574قيد فى  1996-11-19برقم ايداع
 6369وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا
 - 132محمد محمد اسماعيل بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  102979قيد فى  1998-03-07برقم ايداع
 1296وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر
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رأس المال
 - 1جمال توفيق سلمه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72477قيد فى  1982-01-18برقم ايداع  322فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 2رانيا جمال توفيق سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  138873قيد فى  2015-07-28برقم ايداع 3623
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 3اسلم خالد ربيع محمد ابوحديد تاجر فرد سبق قيده برقم  148665قيد فى  2019-06-20برقم ايداع
 4701فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 4سعيد مرسى محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  156633قيد فى  2022-01-04برقم ايداع  117فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 5محمد ابراهيم عبدالمعطى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  138526قيد فى  2015-03-08برقم ايداع
 1140فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 6بسام فتحى قطب ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  138586قيد فى  2015-03-25برقم ايداع 1537
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 7احمد طه كمال محمد صلح تاجر فرد سبق قيده برقم  141023قيد فى  2017-01-02برقم ايداع 36
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8هانى ابراهيم عبدالرازق عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  149887قيد فى  2019-10-23برقم ايداع
 8206فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 9مصطفى عبدالمنعم محمد عبدالقادر الباجورى تاجر فرد سبق قيده برقم  155201قيد فى 2021-09-02
برقم ايداع  6162فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 10مجدى فتحى على عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  100239قيد فى  1997-02-26برقم ايداع
 1039فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11فوزى محمد عبداللطيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  122632قيد فى  2005-09-14برقم ايداع
 4821فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 12اسلم هشام عبدالرحيم نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  157842قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
 4746فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 13الشرقاوى لتصنيع الكاوتشوك تاجر فرد سبق قيده برقم  132570قيد فى  2010-05-02برقم ايداع
 2497فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 14مصطفى السعيد السيد عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  151409قيد فى  2020-02-26برقم ايداع
 1771فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 15احمد محمود عبدالحميد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  135466قيد فى  2012-03-28برقم ايداع
 1633فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 16وليد رضا عوض السيد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  148452قيد فى  2019-05-19برقم ايداع
 4057فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 17محمد عبدالحميد عبدالحليم الورورى تاجر فرد سبق قيده برقم  150224قيد فى  2019-11-20برقم
ايداع  9210فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 18وسام ابراهيم محمود محمود عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  151793قيد فى  2020-06-09برقم
ايداع  3901فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19مطبعه شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  153911قيد فى  2021-03-02برقم ايداع  1586فى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20محمد احمد مصلحى محمد عطوبه تاجر فرد سبق قيده برقم  120854قيد فى  2005-01-04برقم ايداع
 99فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 21بدير لتجاره الدوات المنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم  138808قيد فى  2015-06-23برقم ايداع
 3238فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
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 - 22منى السيد يوسف السيد الفتى تاجر فرد سبق قيده برقم  146818قيد فى  2018-12-16برقم ايداع
 10076فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23احمد محمد احمد مرسى عيد فرهوده تاجر فرد سبق قيده برقم  147588قيد فى  2020-02-04برقم
ايداع  1085فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 24حجازى احمد عبدالرؤف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  148485قيد فى  2019-05-21برقم ايداع
 4140فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 25على عبدالعال ابراهيم عبدالقادر الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  128974قيد فى 2008-05-26
برقم ايداع  3026فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 26على بدر على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  148539قيد فى  2019-05-28برقم ايداع  4293فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 52,000.000
 - 27محمد عبدالسلم عبدا العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  156136قيد فى  2021-11-17برقم ايداع
 8788فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 28فوده للدوات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  111943قيد فى  2001-02-04برقم ايداع 696
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 29اسلم احمد ابراهيم سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  142869قيد فى  2017-10-12برقم ايداع 6981
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30نسيم سعدالدين محمود نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم  143772قيد فى  2018-01-24برقم ايداع 685
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 31نسرين السنوسى عبدالحميد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  157546قيد فى  2022-04-07برقم ايداع
 3640فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 32حسن حموده بدوى الطيار تاجر فرد سبق قيده برقم  126208قيد فى  2007-03-11برقم ايداع
 1186فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 33البهى محى الدين الششتاوى رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  140984قيد فى  2016-12-27برقم ايداع
 7699فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 34محمد مسعد ابراهيم مصطفى السيد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  147835قيد فى  2019-03-18برقم
ايداع  2311فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 35ابراهيم حماده ابراهيم عبدالمعطى نصير تاجر فرد سبق قيده برقم  156918قيد فى  2022-02-06برقم
ايداع  1215فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36احمدابراهيم طه ابراهيم الدرعه تاجر فرد سبق قيده برقم  157431قيد فى  2022-03-27برقم ايداع
 3236فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 37حنان حسنى على عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  145407قيد فى  2018-07-12برقم ايداع 5533
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 38عماد الشهاوى عبدالستار الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  153700قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 839فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 39محمود سامى محمود قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  154028قيد فى  2021-03-17برقم ايداع
 2013فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 40محمد السيد سيد احمد جنديه تاجر فرد سبق قيده برقم  154859قيد فى  2021-07-14برقم ايداع
 5015فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 41ابراهيم احمد فوزى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  157102قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 1892فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 42احمد محمد ابراهيم العسال تاجر فرد سبق قيده برقم  157470قيد فى  2022-03-29برقم ايداع
 3349فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 43وحيد طلعت عبدالعظيم بهنسى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  157480قيد فى  2022-03-30برقم
ايداع  3387فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
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 - 44نهى محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  92188قيد فى  1991-03-03برقم ايداع  975فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 45سامح سامى عبدالسميع احمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  133867قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 7026فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 46محمد عبدالقوى محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  137112قيد فى  2013-10-28برقم ايداع
 4099فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 47حسام السيد ابوبكر غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  140390قيد فى  2016-09-07برقم ايداع
 5234فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 48محمود احمد على البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  154491قيد فى  2021-05-30برقم ايداع
 3759فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 49محمد رفاعى سعد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  126619قيد فى  2007-05-16برقم ايداع 2628
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 50مصطفى عبدا محمد الشطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  145241قيد فى  2018-06-11برقم ايداع
 4912فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 51محمد عبدالرازق ابراهيم رضوان حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  150746قيد فى  2020-01-05برقم
ايداع  150فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 52ماجده صبحى ابوزيد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  151278قيد فى  2020-02-17برقم ايداع
 1447فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 53محمد ابراهيم احمد السيد حسانين الشاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  151746قيد فى 2020-06-03
برقم ايداع  3775فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 54طه فرج احمد جادا تاجر فرد سبق قيده برقم  157883قيد فى  2022-05-29برقم ايداع  4941فى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 55احمد حسن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  158072قيد فى  2021-12-30برقم ايداع 11915
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 56محمد محمد بندارى الشوبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  154787قيد فى  2021-07-05برقم ايداع
 4761فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 57رجب محمد بدوى سيداحمد الحناش تاجر فرد سبق قيده برقم  155422قيد فى  2021-09-22برقم
ايداع  6772فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 300,000.000
 - 58عبير محمد محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  141200قيد فى  2017-01-23برقم ايداع  575فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 59احمد احمد عبدالقادر القط تاجر فرد سبق قيده برقم  146352قيد فى  2018-11-01برقم ايداع 8598
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 60ابراهيم معروف ابواليزيد السيد ابوسليم تاجر فرد سبق قيده برقم  152397قيد فى  2020-08-24برقم
ايداع  5557فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 61نجلء شعبان هاشم محمد ابوطه تاجر فرد سبق قيده برقم  157644قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
 3921فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 62علم للثاث المنزلى تاجر فرد سبق قيده برقم  154740قيد فى  2021-06-28برقم ايداع  4592فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 63هانى شاكر عبدالعظيم ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم  155448قيد فى  2021-09-26برقم ايداع
 6862فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 64محمد قدرى الجيوشى حدوه تاجر فرد سبق قيده برقم  157857قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 4823فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 65احمد شهاب ابراهيم هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  139021قيد فى  2015-10-05برقم ايداع 4697
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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 - 66محمد منصور على النجريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  151696قيد فى  2020-05-19برقم ايداع
 3660فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,250,000.000
 - 67حسام ابراهيم ابوالمجد النواوى تاجر فرد سبق قيده برقم  151795قيد فى  2020-06-09برقم ايداع
 3904فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 68بقاله سهام تاجر فرد سبق قيده برقم  155341قيد فى  2021-09-14برقم ايداع  6523فى تاريخ
 2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 55,000.000
 - 69مصطفى حسن مصطفى القرع تاجر فرد سبق قيده برقم  157694قيد فى  2022-04-24برقم ايداع
 4087فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 70على ابراهيم على ابراهيم طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  101342قيد فى  2019-03-19برقم ايداع
 2417فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 71ايمن عطيه احمد رحاب تاجر فرد سبق قيده برقم  141207قيد فى  2017-01-24برقم ايداع 583
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 72علء رضا احمد السيد الفيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  147278قيد فى  2019-01-28برقم ايداع
 752فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 73محمد عوض محمود ابوعاشوره تاجر فرد سبق قيده برقم  147454قيد فى  2019-02-11برقم ايداع
 1161فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 74ابوبكرعلى عبدالهادى على عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  154626قيد فى  2021-06-14برقم
ايداع  4157فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 75نصره محمد على نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  130273قيد فى  2009-01-18برقم ايداع  306فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 76عادل عبدالعزيز احمد الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  91808قيد فى  1990-11-26برقم ايداع
 5919فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 77وليد ربيع محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  119934قيد فى  2004-08-04برقم ايداع 3432
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 78سها رافت محمد عبدالعاطى سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  157741قيد فى  2022-05-09برقم
ايداع  4244فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
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العناوين
 - 1ناظله احمد احمد احمد ابوطه تاجر فرد سبق قيده برقم  130140قيد فى  2008-12-24برقم ايداع
 6807وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله كفر الحمام
بملك يوسف ناظم يوسف حسن
 - 2محمود ابراهيم محمد الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  132116قيد فى  2010-02-08برقم ايداع
 787وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله كفر ديما بملك
عادل عبدالحليم على السنطى
 - 3محمود ابراهيم محمد الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  132116قيد فى  2010-02-08برقم ايداع
 787وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
 - 4مصطفى عبدالوهاب محمد الحفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  132511قيد فى  2010-04-20برقم
ايداع  2314وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله
شارع طه الحكيم مع حاره حافظ بملك مصطفى احمد حسانين ابوالفتوح
 - 5بسام فتحى قطب ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  138586قيد فى  2015-03-25برقم ايداع
 1537وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
 - 6محمد فوزى محمود مرتضى تاجر فرد سبق قيده برقم  141007قيد فى  2017-01-01برقم ايداع 3
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله  20شارع محمد
فريد بملك /ايمن على عيسى الديب
 - 7محمد عطيه يوسف محمد ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  146568قيد فى  2018-11-22برقم ايداع
 9273وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اشناواى بملك احمد عطيه يوسف
ابوحسن
 - 8مصطفى زكريا السيد محمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  148201قيد فى  2019-04-17برقم ايداع
 3368وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  8شارع النانيب ميت حبيش
البحريه بملك /رضا عبدالموجود محمد عبيد
 - 9هانى ابراهيم عبدالرازق عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  149887قيد فى  2019-10-23برقم ايداع
 8206وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله كفرشماخ
بملك /حنان محمد بدر حسين
 - 10محمود طه ابراهيم عبدالعال غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  155708قيد فى  2021-10-17برقم ايداع
 7600وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله  5شارع
المحطه الجديده بملك /اسلم محمد حسن عثمان
 - 11مايسه السيد السيد احمد ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  156475قيد فى  2021-12-19برقم ايداع
 9795وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك /السيد
السيد احمد ماضى شقرف
 - 12خالد فتحى احمد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  128794قيد فى  2008-05-04برقم ايداع
 2510وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله الحداد بملك/
سعفان محمود سعفان البيض
 - 13يحيى عبدالعزيز يحيى ربيعى تاجر فرد سبق قيده برقم  146697قيد فى  2018-12-05برقم ايداع
 9736وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
 - 14شاكر ابراهيم محمد طلحه تاجر فرد سبق قيده برقم  151841قيد فى  2020-06-16برقم ايداع
 4026وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اخناواى بملك محمود ابوالخير
النجار
 - 15سعيد محمود سعد ابراهيم قنبر تاجر فرد سبق قيده برقم  155109قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 5908وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع
الغزولى بملك محمد ربيع ابراهيم سعد الدين
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 - 16منار ابراهيم محمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  155698قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 7577وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ميت حبيش
القبليه بملك /احمد عبدالمحسن العزب العفيفى
 - 17حسام الدين عاطف عبدالنبى محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  147521قيد فى 2019-02-17
برقم ايداع  1363وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله
2شارع عبدالرحمن قنديل كفر عصام البلد بملك ابراهيم عبدالرحمن محمد قنديل
 - 18وليد رضا عوض السيد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  148452قيد فى  2019-05-19برقم ايداع
 4057وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع البحر
طريق دهتوره بجوار مصنع خيرالدين بملك رضا عوض السيد المنشاوى
 - 19هشام على اسماعيل على عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  150195قيد فى  2019-11-18برقم
ايداع  9118وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 2شارع المليجى متفرع
من صادومه بملك سيد عبدالعال حسين مسعود
 - 20محمد عبدالحميد عبدالحليم الورورى تاجر فرد سبق قيده برقم  150224قيد فى  2019-11-20برقم
ايداع  9210وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله نفيا
بملك مصطفى محمد يحيى الشناوى
 - 21محمد فتحى على السملوى تاجر فرد سبق قيده برقم  151971قيد فى  2020-06-30برقم ايداع
 4323وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية دفره بملك سامح بندارى ابراهيم
احمد
 - 22محمد فتحى على السملوى تاجر فرد سبق قيده برقم  151971قيد فى  2020-06-30برقم ايداع
 4323وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع البحر
 البورصه مع الخان بملك /امل عبدالرؤف سالم عسل - 23النجار لصناعه الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  153427قيد فى  2021-01-10برقم ايداع 124
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله الرجديه بملك محمد
ابوالعنين سلمه النجار
 - 24مصطفى محمد محمود عوض مصطفى حنوره تاجر فرد سبق قيده برقم  157884قيد فى
 2022-05-29برقم ايداع  4946وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية
تعديل العنوان بجعله  16شارع على مبارك تقاطع النجاشى بملك نوال محمد انيس حفيظ
 - 25محمد احمد مصلحى محمد عطوبه تاجر فرد سبق قيده برقم  120854قيد فى  2005-01-04برقم
ايداع  99وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/
فوقيه عبدالعظيم احمد بدر بنفس العنوان
 - 26انوار محمد السعيد الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم  157637قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
 3888وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك /على
عاطف شفيق ابواللبن برما الحمراء برما
 - 27عبدالسلم عاطف مصطفى الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  128837قيد فى  2008-05-07برقم
ايداع  2628وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/
صاحب الشان عبدالسلم عاطف مصطفى الدماطى  //برما
 - 28طه شرف طه حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  139599قيد فى  2016-03-30برقم ايداع 1952
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان  9شارع محمد فريد بجعله
ملك /نبيل رمضان عبدالعال
 - 29حماده السيد محمود عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  150728قيد فى  2020-01-02برقم ايداع 94
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 5شارع داير الناحيه  -كتامه بملك السيد
محمود ابوالخير
 - 30حماده السيد محمود عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  150728قيد فى  2020-01-02برقم ايداع 94
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 5شارع داير الناحيه  -كتامه بملك محمد
محمد الحوشى
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 - 31حسام حسن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  151260قيد فى  2020-02-13برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  1شارع يوسف الصديق مع محمد
الصواف ملك /محمد عبدالقادر سالم
 - 32اسماء محمد ابراهيم رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  97303قيد فى  1995-08-02برقم ايداع
 3588وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله اكوه الحصه
بملك احمد ايمن هاشم على مسوده
 - 33اميره عزت عبدالباسط على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  151574قيد فى  2020-03-15برقم
ايداع  3206وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك
محمد سالم السيد قاسم  -السنطه البلد
 - 34فاطمه احمد الدسوقى السيد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  157004قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
 1503وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله اخناواى بملك/
العنانى محمد عبدالفتاح الخولى
 - 35عمرو ابوالخير ابراهيم عبدالنبى الحكيم تاجر فرد سبق قيده برقم  157457قيد فى  2022-03-29برقم
ايداع  3321وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله شوبر
داير الناحيه ملك /عمرو ابوالخير ابراهيم عبدالنبى الحكي
 - 36نسرين السنوسى عبدالحميد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  157546قيد فى  2022-04-07برقم
ايداع  3640وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله
عزبه العرب شبراقاص بملك /سامى الشحات عبدالفتاح السيد
 - 37محمد ابراهيم عبدالرحيم الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  157638قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
 3892وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل اسم المالك بجعله ملك/
محمد محمد فوزى عبدالعزيز رجب شبشير الحصه
 - 38احمد سعيد محمد عبدالغفار سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  157800قيد فى  2022-05-19برقم
ايداع  4570وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/
حازم احمد عبداللطيف شريف  -السنطه البلد
 - 39سامح محمد احمد قيوض تاجر فرد سبق قيده برقم  139076قيد فى  2015-10-22برقم ايداع
 5009وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله برج A
شارع المعاهده الدور الول علوى بملك محمود محمد المدبوح
 - 40محمد عطيه خليل احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  147988قيد فى  2019-03-28برقم ايداع
 2732وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 3شارع داير الناحيه كفر سالم
بملك عطيه خليل احمد سالم
 - 41ابراهيم حماده ابراهيم عبدالمعطى نصير تاجر فرد سبق قيده برقم  156918قيد فى 2022-02-06
برقم ايداع  1215وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية منشاه الجنيدى بملك
نهله السيد ذكى خطاب
 - 42همت مصطفى محمد الننى تاجر فرد سبق قيده برقم  133565قيد فى  2010-11-23برقم ايداع
 6032وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله منشاه جنزور
بملك ابراهيم مصطفى محمد الننى
 - 43همت مصطفى محمد الننى تاجر فرد سبق قيده برقم  133565قيد فى  2010-11-23برقم ايداع
 6032وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
 - 44محمد عبدالغفار عبدالحميد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  137434قيد فى  2014-02-10برقم ايداع
 562وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع الزهراء
وشارع ابوالسعود من سكه صناديد العجيزى بملك /عبدالغفار عبدالحميد مرسى العدوى
 - 45احمد مرسى حسينى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  139756قيد فى  2016-04-20برقم ايداع
 2527وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع مصطفى كامل البحرى
بملك ايمن فتحى محمد ابومصطفى
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 - 46احمد مرسى حسينى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  139756قيد فى  2016-04-20برقم ايداع
 2527وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله طريق مصر
اسكندريه الزراعى قبل ميت غزال امام دفره بملك محمد عبدالحليم عبدا
 - 47على محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  139758قيد فى  2016-04-20برقم ايداع 2529
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك /سعد عبدالقادر
يونس ميت حبيش البحريه
 - 48محمود فتوح السيد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  141976قيد فى  2017-05-28برقم ايداع
 3704وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله فيشا سليم
بملك /حمديه محمد لبيب عمر نصر الدين
 - 49محمود احمد على البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  154491قيد فى  2021-05-30برقم ايداع
 3759وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  5شارع الشهيد محمد الجندى -
حسن البنا سابقا بملك احمد محمد احمد عبدالحميد حماد
 - 50محمد نجيب القاضى لتجاره الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  154773قيد فى  2021-07-04برقم
ايداع  4722وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شفا بملك باسم محمد
محمد الشامى
 - 51محمد صابر حسينى القط تاجر فرد سبق قيده برقم  157292قيد فى  2022-03-14برقم ايداع
 2680وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل اسم المالك بجعله جناج
بملك غنيم فراج محمد البنا
 - 52طارق عبدالخالق عبدالحميد ابوندا تاجر فرد سبق قيده برقم  132339قيد فى  2010-03-17برقم ايداع
 1685وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه بريك يونس بملك حسام
الدين مصطفى لطفى
 - 53حنان حسنى على عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  145407قيد فى  2018-07-12برقم ايداع 5533
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
 - 54ابراهيم احمد فوزى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  157102قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 1892وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شفا بملك
احمد حسن فوزى الجندى
 - 55نهى محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  92188قيد فى  1991-03-03برقم ايداع  975وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله  5شارع اسماعيل غريب
مع سيدى الحامولى بملك /محمود محمود عواره
 - 56نهى محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  92188قيد فى  1991-03-03برقم ايداع  975وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
 - 57ابوصيام للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  142122قيد فى  2017-07-04برقم ايداع
 4322وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  39عمارات المجاوره السادسه
شقه  3الدور الرضى المنطقه الولى
 - 58السيد عبدالرازق عباس مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  157343قيد فى  2022-03-17برقم ايداع
 2878وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل اسم المالك بجعله ملك/
ابراهيم عطيه محمد عطيه الشنوانى السنطه البلد
 - 59عصام حسن حماد لبيع اطارات الكاوتش والبطاريات تاجر فرد سبق قيده برقم  157995قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  5402وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية
الطريق السريع  -الشجره بملك  /احمد حسن محمد حماد
 - 60خيرى فتوح احمد الميسى تاجر فرد سبق قيده برقم  105402قيد فى  1998-12-31برقم ايداع
 8010وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله كتامه بملك/
الطالب خيرى فتوح احمد الميسى
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 - 61محمد رفاعى سعد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  126619قيد فى  2007-05-16برقم ايداع
 2628وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية نعديل العنوان الى  14شارع
السباعى بملك رفاعى سعد عبدا ساعى الدين
 - 62مصطفى عبدا محمد الشطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  145241قيد فى  2018-06-11برقم ايداع
 4912وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله كفر عصام
بملك /مروه بشر ياسين محمد حجاج
 - 63محمد نجيب حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  145417قيد فى  2020-07-15برقم ايداع 891
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سكه طنطا ملك بكر صبحى موسى
 - 64صفاء السيد محمد ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  152686قيد فى  2020-09-24برقم ايداع
 6436وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك كمال
محمد احمد القدح
 - 65صبحى سعيد محمد الفار تاجر فرد سبق قيده برقم  156795قيد فى  2022-01-20برقم ايداع 718
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله عزبه المنسى ميت
حبيش البحريه بملك /محمد محمود احمد مصطفى البنا
 - 66احمد حسن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  158072قيد فى  2021-12-30برقم ايداع
 11915وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى محله مرحوم شارع
ناصف بملك /حسام حسن حسن عبيد -ونشاطه مقاولت عموميه وتوريدات مواد بناء "
 - 67احمد حسن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  158072قيد فى  2021-12-30برقم ايداع
 11915وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
والمودع برقم  5432فى  2022-5-29والمقيد برقم  65891ونقل المقر الى مكتب طنطا
 - 68توفيق سعد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  125643قيد فى  2006-11-21برقم ايداع 6058
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الرياض بملك احمد حمدى سيد عبدالمجيد
 - 69محمود احمد عبدالمقصود فرج السقا تاجر فرد سبق قيده برقم  139122قيد فى  2015-11-15برقم
ايداع  5385وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله
ترعه السلمونيه بملك  /مصطفى محمد عبدالفتاح سعد الدين
 - 70احمد مرسى حسينى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  139756قيد فى  2016-04-20برقم ايداع
 2527وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافه سمه تجاريه للفرع بجعلها
الدوليه للرحلت وتجاره سيارات
 - 71رجب محمد بدوى سيداحمد الحناش تاجر فرد سبق قيده برقم  155422قيد فى  2021-09-22برقم
ايداع  6772وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محله منوف بملك احمد
عبدالفتاح على عوض
 - 72وجيه بكر ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  103046قيد فى  1998-03-14برقم ايداع
 1440وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبه الطويله بملك /صاحب
الشان (وجيه بكر ابراهيم محمد )
 - 73ابراهيم منصور محمد ابرهيم مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  146727قيد فى  2018-12-09برقم
ايداع  9816وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله كفر
الشوربجى بملك حلمى عبدالمنعم محمد حبيب
 - 74حماد للتجاره والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  115257قيد فى  2002-05-22برقم ايداع 2975
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع مدرسه البنات بملك احمد مصطفى
مصطفى منصور
 - 75وائل القطب شعبان على تاجر فرد سبق قيده برقم  125895قيد فى  2006-12-24برقم ايداع
 6732وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مجمع رقم  1بمسطح  10اسكان
جاردينيا
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 - 76مؤمن عبدالهادى على عبدالهادى ابوزايد تاجر فرد سبق قيده برقم  127637قيد فى 2007-11-13
برقم ايداع  6060وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 7شارع يوسف
الصديق منطقه المعاهده بملك رافت الهامى رافت
 - 77الفقى للطارات وكماليات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  149566قيد فى  2019-09-23برقم
ايداع  7249وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية حسام الدين امتداد الفاتح
من المعاهده بملك محمد احمد ابراهيم عيد
 - 78هانى شاكر عبدالعظيم ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم  155448قيد فى  2021-09-26برقم ايداع
 6862وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان الى تلبنت قيصر
بملك شاكر عبدالعظيم ابوالعزم
 - 79سالى محمود سالم احمد سالم الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  156152قيد فى  2021-11-18برقم
ايداع  8841وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية طريق جسر النعناعيه
محله اللبن بملك عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الفقى
 - 80سعيد اسماعيل احمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  133066قيد فى  2010-08-01برقم ايداع
 4211وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
 - 81مصطفى عبده احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  138506قيد فى  2015-03-01برقم ايداع
 996وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع زكريا
خفاجه من عيد عقده الجلء بملك السيد محمود علم
 - 82احمد شهاب ابراهيم هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  139021قيد فى  2015-10-05برقم ايداع
 4697وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله ابوجماله
شارع عبدالهادى بجوار مخزن السكر بملك /عبدالهادى عبدالمحسن عبدالهادى
 - 83طارق محمد حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  108592قيد فى  2000-01-30برقم ايداع
 577وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تحويله المعاهده امام مستشفى
الحميات بملك جمال على على محمد الصعيدى
 - 84عماد حسن سليمان المالح تاجر فرد سبق قيده برقم  122376قيد فى  2005-08-10برقم ايداع
 4154وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله شفا بملك
الطالب (عماد حسن سليمان المالح)
 - 85وليد السيد على يوسف الصهرجتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  141071قيد فى  2017-01-09برقم
ايداع  193وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع عز ابوشلق بملك
السيد على يوسف الصهرجتاوى
 - 86احمد عزت عبدالعزيز عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  156855قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 945وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك الطالب (
احمد عزت عبدالعزيز عبدا) برما
 - 87مركز خدمة سيد احمد للديزل تاجر فرد سبق قيده برقم  89844قيد فى  1989-12-17برقم ايداع
 6512وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه رقم  3شارع على حريزى
من طريق الكيلو  26من طريق مصر السكندريه الصحراوى  -المنطقه الصناعيه-ابورواش
 - 88ابوشادى السيد عبدالمقصود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  103989قيد فى  1998-07-07برقم
ايداع  3826وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله14
شارع عبدالعال من شارع الجيش بملك هانئ محمد عبدالعزيز صابر
 - 89اسلم جابر محمود البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  135218قيد فى  2012-01-30برقم ايداع
 555وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع عبدالسلم عارف بملك جابر
محمود السيد البسيونى
 - 90ايهاب محمد صلح الدين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  155358قيد فى  2021-09-16برقم ايداع
 6578وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية دفره بملك رزق احمد على
البيومى
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 - 91محمد رمضان فهمى عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  157412قيد فى  2022-03-24برقم ايداع
 3168وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله عزبه
المنشاوى القبليه بملك  /ملكه محمد حافظ البشبيشى
 - 92حافظ هلل السعيد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  142669قيد فى  2017-09-19برقم ايداع
 6381وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شنراق بملك /محمد هلل السعيد
عيسى
 - 93هادى سعيد ابراهيم عبدالفتاح بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  156350قيد فى  2021-12-07برقم
ايداع  9398وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شبرا بلوله بملك /سماح
محمد فتحى ابوالمحاسن عمر
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النشاط
322وفى

 - 1جمال توفيق سلمه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  72477قيد فى  1982-01-18برقم ايداع
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره شنط بلستيك
 - 2عمرو محمد احمد الصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  126219قيد فى  2007-03-13برقم ايداع 1243
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد من النشاط الصلى وقصر النشاط
على تجاره الكاوتشوك والبطاريات وتجاره السيارات
 - 3محمود ابراهيم محمد الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  132116قيد فى  2010-02-08برقم ايداع 787
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تشكيل معادن
 - 4مصطفى عبدالوهاب محمد الحفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  132511قيد فى  2010-04-20برقم ايداع
2314وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره محمول
 - 5طلل عيد محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  135834قيد فى  2012-07-10برقم ايداع 3304
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط التصدير الى النشاط الصلى
 - 6وائل عبدالفتاح محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  148005قيد فى  2019-03-31برقم ايداع 2776
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله ورشه لوتر اخشاب باب شباك
 - 7اسلم خالد ربيع محمد ابوحديد تاجر فرد سبق قيده برقم  148665قيد فى  2019-06-20برقم ايداع
4701وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد والتصدير واقتصار النشاط
على بيع مبيدات ومخصبات زراعيه وبذور وتقاوى
 - 8سعيد مرسى محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  156633قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 117وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى ورشه موبليات
 - 9بسام فتحى قطب ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  138586قيد فى  2015-03-25برقم ايداع 1537
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت
 - 10محمد عطيه يوسف محمد ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  146568قيد فى  2018-11-22برقم ايداع
9273وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى خردوات وتجاره وتوزيع وتوريد
قطع غيار الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير وكاميرات المراقبه والجهزه المنزليه واجهزه النذار عند
الحريق والسنترلت والدوات المكتبيه والحبار فيماعدا العماله والمن والحراسه واصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والكاميرات اللسلكيه والنترنت
 - 11محمد نجاح محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  150170قيد فى  2019-11-17برقم ايداع 9058
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط توريدات عامه الى النشاط الصلى ماعدا
توريد العماله والكمبيوتر ومشتملته
 - 12محمد امير محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  153996قيد فى  2021-03-14برقم ايداع
1892وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله معرض موتوسيكلت
وتروسيكلت وتكاتك وقطع غيارهم والغاء مادون ذلك
 - 13مايسه السيد السيد احمد ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  156475قيد فى  2021-12-19برقم ايداع
9795وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع الدواجن
 - 14معوض ابراهيم على عساكر تاجر فرد سبق قيده برقم  114687قيد فى  2002-03-18برقم ايداع
1542وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط ادوات منزليه وكهربائيه من النشاط
الصلى
 - 15الشرقاوى لتصنيع الكاوتشوك تاجر فرد سبق قيده برقم  132570قيد فى  2010-05-02برقم ايداع
2497وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تصنيع كاوتشوك والغاء مادون
ذلك
 - 16ايمان سعيد فتوح عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  143589قيد فى  2018-01-02برقم ايداع 91
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله توريدات عموميه ماعدا توريد العماله
والكمبيوتر ومشتملته
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 - 17سلمى شريف محمد فوزى حسن خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  157767قيد فى  2022-05-12برقم
ايداع 4355وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجميع البان والغاء
مادون ذلك
 - 18حسام الدين عاطف عبدالنبى محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  147521قيد فى  2019-02-17برقم
ايداع 1363وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مبيدات زراعيه واسمده
وبذور
 - 19وليد رضا عوض السيد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  148452قيد فى  2019-05-19برقم ايداع
4057وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد فيما عدا المجموعه 19
والفقره  36من المجموعه  6والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك والتوكيلت التجاريه و الغاء
نشاط استغلل محاجر
 - 20محمد فتحى على السملوى تاجر فرد سبق قيده برقم  151971قيد فى  2020-06-30برقم ايداع
4323وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجاره المواد الغذائيه والحبوب
والحاصلت الزراعيه الى النشاط الصلى
 - 21محمد احمد مصلحى محمد عطوبه تاجر فرد سبق قيده برقم  120854قيد فى  2005-01-04برقم ايداع
99وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجاره قطع غيار سيارات جديد واستعمال
وكمالياتها الى النشاط الصلى
 - 22رضا عبدالرحمن على عساكر تاجر فرد سبق قيده برقم  130081قيد فى  2008-12-16برقم ايداع
6639وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تجاره المعادن الى النشاط الصلى
 - 23محمود محمد احمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  135914قيد فى  2012-08-13برقم ايداع 3673
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مصنع تشكيل المعادن
 - 24احمد محمد احمد مرسى عيد فرهوده تاجر فرد سبق قيده برقم  147588قيد فى  2020-02-04برقم
ايداع 1085وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط التوريدات الكهربائيه من النشاط
 - 25عبدالسلم عاطف مصطفى الدماطى تاجر فرد سبق قيده برقم  128837قيد فى  2008-05-07برقم ايداع
2628وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع المواشى
والغاء مادون ذلك
 - 26ايمن فوزى محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  157719قيد فى  2022-04-27برقم ايداع 4145
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله ورشه تصنيع موبليا
 - 27حماده امام ابراهيم محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  157774قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
4410وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره وتعبئه وتغليف مواد
غذائيه والغاء مادون ذلك
 - 28تحسين محمد السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  131518قيد فى  2009-10-04برقم ايداع 4841
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مخبز الى كامل
 - 29فاطمه احمد الدسوقى السيد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  157004قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
1503وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مزرعه لبيع وتربيه الدواجن
 - 30نسرين السنوسى عبدالحميد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  157546قيد فى  2022-04-07برقم ايداع
3640وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع الدواجن
 - 31محمد على محمد الهادى على ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  148807قيد فى  2019-07-08برقم
ايداع 5140وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تنظيم وتنفيذ اجنحه
المعارض والمؤتمرات والديكورات العامه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف
والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه والغاء نشاط المقاولت المتكامله من النشاط الصلى
 - 32احمد السيد السيد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  155343قيد فى  2021-09-15برقم ايداع 6531وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تعبئه وتغليف مواد غذائيه ومقرمشات الى النشاط
الصلى
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 - 33همت مصطفى محمد الننى تاجر فرد سبق قيده برقم  133565قيد فى  2010-11-23برقم ايداع
6032وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مقاولت وتوريدات واستغلل
محاجر ماعدا الكمبيوتر ومشتملته وما عدا توريد العماله
 - 34اسماء على فتوح غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  156777قيد فى  2022-01-19برقم ايداع 661
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع الدواجن والغاء
مادون ذلك
 - 35حنان حسنى على عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  145407قيد فى  2018-07-12برقم ايداع 5533
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مزرعه لبيع وتربيه الدواجن
 - 36ابراهيم احمد فوزى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  157102قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
1892وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله ورشه موبيليات
 - 37نهى محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  92188قيد فى  1991-03-03برقم ايداع 975وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره وبيع الطحينه والحلوه الطحينيه
والعسل
 - 38سامح سامى عبدالسميع احمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  133867قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
7026وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد فيما عدا المجموعه 19
والفقره  36من المجموعه 6والتصديرالى النشاط الصلى
 - 39محمد رفاعى سعد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  126619قيد فى  2007-05-16برقم ايداع 2628
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الستيراد فيما عدا المجموعه  19والفقره 36
من المجموعه  6والتصدير وتجاره المواد الغذائيه وتعبئتها يدويا
 - 40محمد عبدالرازق ابراهيم رضوان حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  150746قيد فى  2020-01-05برقم
ايداع 150وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره واستيراد المواد
الخام للشموع ومستلزماتها وبيع شموع ومنتجات بلستيكيه
 - 41احمد حسن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  158072قيد فى  2021-12-30برقم ايداع 11915
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  /مقاولت عموميه وتوريدات مواد بناء
 - 42دار الخولى للطباعه تاجر فرد سبق قيده برقم  101983قيد فى  1997-11-02برقم ايداع 6364وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط دار نشر الى النشاط الصلى بعد الحصول على
التراخيص اللزمه
 - 43ابراهيم منصور محمد ابرهيم مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  146727قيد فى  2018-12-09برقم
ايداع 9816وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره وتوزيع
مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل
 - 44عادل محمد احمد على ضبيع تاجر فرد سبق قيده برقم  148668قيد فى  2022-02-07برقم ايداع
1272وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره سيارات ومقطورات
 - 45اسماء عبدالمهدى ابراهيم حيا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  136181قيد فى  2012-10-17برقم ايداع
4821وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط استوديو تصوير من النشاط الصلى
 - 46محمد اسامه محروس غريب مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  148231قيد فى  2019-04-22برقم ايداع
3481وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تصنيع الحلوى الجافه الى النشاط
الصلى
 - 47هانى شاكر عبدالعظيم ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم  155448قيد فى  2021-09-26برقم ايداع
6862وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله الى ورشه تصنيع احذيه
 - 48محمد عبدالغفار عبدالحميد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  137434قيد فى  2014-02-10برقم ايداع
562وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مصنع حلوى من عجين
 - 49بقاله سهام تاجر فرد سبق قيده برقم  155341قيد فى  2021-09-14برقم ايداع 6523وفى تاريخ
 2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله بقاله
 - 50مصطفى حسن مصطفى القرع تاجر فرد سبق قيده برقم  157694قيد فى  2022-04-24برقم ايداع
4087وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مطعم مشويات
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 - 51القصراوى لتجاره السيارات وقطع غيارها و المواتير تاجر فرد سبق قيده برقم  157987قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع 5358وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط بيع
مواتير سيارات الى النشاط الصلى
 - 52هدى منير محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  151772قيد فى  2020-06-08برقم ايداع 3863
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط اداره المؤسسات التعليميه الى النشاط الصلى
تعليم لغات وكمبيوتر فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
 - 53ابراهيم محمد ابراهيم عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  104335قيد فى  1998-08-22برقم ايداع
4803وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مقاولت عامه الى النشاط الصلى
 - 54محمود محمد السيد مرسى ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  147131قيد فى  2019-01-13برقم ايداع
273وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط تصنيع لحوم وتعبئه وتغليف الى النشاط
الصلى
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  132116وتم ايداعه
بتاريخ  2010-02-08برقم ايداع  787.000الى  :اكروفيرست لتشكيل المعادن
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  133867وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-20برقم ايداع  1,633.000الى  :البركه
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  133867وتم ايداعه
بتاريخ  2020-10-18برقم ايداع  7,026.000الى  :البركه
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  133867وتم ايداعه
بتاريخ  2020-10-18برقم ايداع  7,027.000الى  :البركه
 - 5فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  138586وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-25برقم ايداع  1,537.000الى  :سيستم بوند لعمال الكلدنج واللمنيوم system
bond
 - 6فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  146568وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-22برقم ايداع  9,273.000الى  :راو تكنولوجى
 - 7فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  133059وتم ايداعه
بتاريخ  2010-07-29برقم ايداع  4,181.000الى  :ليوجد
 - 8فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  153996وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-14برقم ايداع  1,892.000الى  :معرض المير لتجاره الموتوسيكلت والتروسيكلت
والتكاتك وقطع غيارهم
 - 9فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  157919وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-31برقم ايداع  5,056.000الى  :المستقبل لتوريد اجهزه المساحه والخرائط
 - 10فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  136897وتم ايداعه
بتاريخ  2013-07-16برقم ايداع  2,956.000الى  :مكتب الزهراء للرحلت
 - 11فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  147521وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-17برقم ايداع  1,363.000الى  :اجريا اى جى
 - 12فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  157787وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-18برقم ايداع  4,513.000الى  :مكتب الياسمينا للستيراد والتصدير
 - 13فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  157774وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-16برقم ايداع  4,410.000الى  :فرست لتجاره وتعبئه وتغليف مواد غذائيه first
 - 14فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  148807وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-08برقم ايداع  5,140.000الى  :برتنرز لتنظيم وتنفيذ المعارض والديكور
 - 15فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  147988وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  5,512.000الى  :التقوى للمقاولت العامه
 - 16فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  155821وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-26برقم ايداع  7,967.000الى  :زفتى لدش الحبوب وخلط العلف
 - 17فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  154859وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-14برقم ايداع  5,015.000الى  :روكت للمنظفات الصناعيه
 - 18فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  92188وتم ايداعه
بتاريخ  1991-03-03برقم ايداع  975.000الى  :الف هنا للحلويات والطحينه
 - 19فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  133867وتم ايداعه
بتاريخ  2020-10-18برقم ايداع  7,026.000الى  :البركه للستيراد والتصدير
 - 20فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  126619وتم ايداعه
بتاريخ  2007-05-16برقم ايداع  2,628.000الى  :النور للستيراد والتصدير
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 - 21فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  158072وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-30برقم ايداع  11,915.000الى  :فن ابداع للنشاء
 - 22فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  146426وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-07برقم ايداع  8,828.000الى  :الخلص للمزادات
 - 23فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  148668وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-07برقم ايداع  1,272.000الى  :الوصال لتجاره السيارات والمقطورات
 - 24فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  155341وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-14برقم ايداع  6,523.000الى  :بقاله سهام
 - 25فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  157714وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  4,136.000الى  :ورشه نجاره حنين وحياه لصناعه الموبيليات الخشبيه
 - 26فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157987وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  5,358.000الى  :القصراوى لتجاره السيارات وقطع غيارها و المواتير
 - 27فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  104335وتم ايداعه
بتاريخ  1998-08-22برقم ايداع  4,803.000الى  :النيل للمقاولت العامه
 - 28فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  157717وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  4,142.000الى  :مؤسسه مكه للتوريدات العموميه

الشخاص
 - 1وسام صابر محيى الدين عوض نصر وكيل مفوض المقيد برقم قيد  147104وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-09برقم ايداع 211تم التأشير فى تاريخ  2019-01-09بــ
 - 2مصطفى محمد نصر موسى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  157993وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع 5388تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ
 - 3عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  158144وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع 6129تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1شركه محمد عبدالوهاب العزب الشهابى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  108634قيدت فى
 2000-02-05برقم ايداع  690وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفض
الشركه
 - 2شركه سامى محمد السيد ابراهيم يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  116745قيدت فى
 2002-12-31برقم ايداع  6739وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لحل
الشركه
 - 3وائل احمد خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  135356قيدت فى  2012-03-05برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه
 - 4عمر احمد الطيبى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  157249قيدت فى  2020-03-08برقم ايداع
 2517وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع
 - 5عمر احمد الطيبى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  157249قيدت فى  2020-03-08برقم ايداع
 2523وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد للغاء الفرع
 - 6شركه الدلتا للغزل والنسيج ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  47247قيدت فى  1965-04-22برقم ايداع
 975وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم دمج شركه الدلتا للغزل والنسيج لشركه مصر
شبين الكوم للغزل والنسيج
 - 7شركة الدلتا للغزل والنسيج شركة تابعه مساهمه مصريه خاضعه للقانون رقم  203لسنه 1991للشركة
القابضه للغزل والنسيج والملبس شركة سبق قيدها برقم  47247قيدت فى  1965-04-22برقم ايداع
 975وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم دمج شركه الدلتا للغزل والنسيج لشركه مصر
شبين الكوم للغزل والنسيج
 - 8شركه تابعه مساهمه مصريه خاضعه لحكام القانون رقم  203لسنه  -2 1991شركه الدلتا للغزل والنسيج
شركه تابعه مساهمه مصريه للشركه القابضه للغزل والنسيج للملبس شركة سبق قيدها برقم  47247قيدت
فى  1975-04-27برقم ايداع  1990وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم دمج الشركه
الدلتا للغزل والنسيج لشركه شركه مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
 - 9شركه اسعد صبرى اسعد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  114802قيدت فى  2002-03-31برقم
ايداع  1851وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه
 - 10شركه ايمان يوسف احمد العماوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  108522قيدت فى
 2000-01-22برقم ايداع  348وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفض
الشركه
 - 11شركه احمد كمال الدين حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  119362قيدت فى 2004-04-17
برقم ايداع  1626وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفض الشركه
 - 12شركة ابناء محمد محمد الشقفى شركة سبق قيدها برقم  79761قيدت فى  1985-05-09برقم ايداع
 2506وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفض الشركه
 - 13شركه عادل محمد عبدالمقصود شحاته وشريكته شركة سبق قيدها برقم  99209قيدت فى
 1996-09-29برقم ايداع  5173وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لفض
الشركه
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رأس المال
 - 1شركه احمد حامد النعناعى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  109675قيدت فى  2000-05-23برقم
ايداع 3391وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 2وفاء جورجى بطرس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  64068قيدت فى  1977-04-24برقم ايداع
4514وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,600.000
 - 3محمود عبدالحميد احمد الكومى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  137483قيدت فى  2014-03-03برقم
ايداع 864وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 260,000.000
 - 4شركه ابراهيم ناجى الدسوقى محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  139771قيدت فى 2016-04-20
برقم ايداع 2561وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000,000.000
 - 5ماجد فريد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  140596قيدت فى  2016-10-25برقم ايداع
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

6201وفى

 - 6ماهر محمد بيومى الدجوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  84003قيدت فى  1987-04-14برقم ايداع
2276وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 4,000.000
 - 7احمد محمد احمد السنطى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  114420قيدت فى  2002-02-09برقم ايداع
837وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
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العناوين
 - 1مروه محمد عبدالوهاب وشركائها شركة سبق قيدها برقم  138044قيدت فى  2014-09-30برقم ايداع
3844وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الجيش مع الخان بالعقار
تاون مول الدور الخامس الوحده رقم  30بملك محمد احمد عبدالسلم جبر
 - 2مروه محمد عبدالوهاب وشركائها شركة سبق قيدها برقم  138044قيدت فى  2014-09-30برقم ايداع
3844وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل عنوان الشركه بجعله شارع
الجيش  -الستاد  -برج الفاروق فوق البنك الهلى القطرى  -الدور الرابع شقه  38بملك /اشرف جلل احمد راشد
 - 3وائل ابراهيم محمود ابراهيم القصاص وشركاه شركة سبق قيدها برقم  124339قيدت فى
 2006-05-22برقم ايداع 2815وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان بجعله الشقه رقم  3131و  3141شارع الجيش الدور الثالث والرابع فوق الرضى
 - 4وائل ابراهيم محمود ابراهيم القصاص وشركاه شركة سبق قيدها برقم  124339قيدت فى
 2006-05-22برقم ايداع 2815وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم
الغاء الفرع المودع برقم  1000002فى 2022 / 1 / 16
 - 5شركه شريف محمد محمد البشبيشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  153670قيدت فى 2021-02-02
برقم ايداع 773وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ بندر كفرالشيخ
شارع الجمهوريه ميدان 47بملك محمد عبدالعظيم حسين الشهاوى
 - 6شركه داليا عبدالمعز محمد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  125558قيدت فى  2006-11-09برقم
ايداع 5807وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التجمع الخامس التسعين
الشمالى القطاع الثالث العقار رقم  423.422الوحده رقم  L4-B16الدور الرابع مبنى تريفيام بيزنس كومبلكس
 - 7محمود عبدالحميد احمد الكومى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  137483قيدت فى  2014-03-03برقم
ايداع 864وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله دفره
الكيلو  82طريق مصر السكندريه الزراعى امام مركز منصور شيفورليه بملك الشركاء
 - 8شركه هشام عبدالعظيم عبدالفتاح الشيخ وشريكه شركة سبق قيدها برقم  82732قيدت فى 1986-10-14
برقم ايداع 6105وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله
 25شارع على بك الكبير بملك ناديه احمد فؤاد عثمان
 - 9شركه هشام عبدالعظيم عبدالفتاح الشيخ وشريكه شركة سبق قيدها برقم  82732قيدت فى 1986-10-14
برقم ايداع 6105وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله
 25شارع على بك الكبير بملك ناديه احمد فؤاد عثمان
 - 10ماجد فريد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  140596قيدت فى  2016-10-25برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الصاوى الطريق السريع

6201

 - 11ماجد فريد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  140596قيدت فى  2016-10-25برقم ايداع 6201
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله  7شارع مصطفى
ماهر بملك احمد انس محمد الشوربجى
 - 12الء احمد محمد جوالى وشركائها شركة سبق قيدها برقم  147178قيدت فى  2019-01-17برقم ايداع
460وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عقار رقم  2شارع احمد حلمى من
شارع سكه صناديد العجيزى بملك سالم يونس احمد سالم الطوخى
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النشاط
 - 1مروه محمد عبدالوهاب وشركائها شركة سبق قيدها برقم  138044قيدت فى  2014-09-30برقم ايداع
 3844وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى نشاط الشركه تجاره وتصدير وتوريد
المحاصيل الزراعيه والفاكهه والخضروات والمواد الغذائيه بانواعها
 - 2شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة مساهمه مصريه خاضعه لحكام القانون رقم  159لسنه  1981شركة
سبق قيدها برقم  48240قيدت فى  1967-06-24برقم ايداع  437وفى تاريخ  2022-06-12تم
تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة ليصبح تصنيع وتجاره واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانه
وتعبئه ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها الخبز بانواعه ومكرونه والعجائن والمخبوزات والمواد الغذائيه
بصفه عامه والعلف ومكوناتها والخمائر والثلج والتبريد والتجميد ومستلزمات التعبئه والتغليف والمعدات
الراسماليه وقطع الغيار اللزمه اوالمتصله بهذه الغراض ومستلزمات التشغيل والنتاج ومخلفات التشغيل
والنتاج والستثمار العقارى وتقسيم الراضى والبناء عليها لستغللها فى النشطه الثقافيه والجتماعيه والترفيهيه
واى انشطه اخرى تحقق عوائد مناسبه لستغلل الطاقات المتاحه وغير المستغله والتى منها اراضى الشون
والمطاحن التى تم ايقاف تشغيلها وذلك لحسابها اولحساب الغير فى جمهوريه مصر العربيه اوخارجها فيما عدا
منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقاوكذلك اعمال الوكاله التجاريه عن الغير فى جمهوريه مصر
العربيه اوخارجها ويجوز للشركة اقامه وانشاء واداره المنشات الفندقيه والسياحيه وانشاء واداره مولت تجاريه كما
يجوز ان تكون لها مصلحه اوتشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها
اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر اوالخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه اوتشتريها
اوتلحقها بها وكذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
 - 3احمد عبدالرحيم ابراهيم الخولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  130393قيدت فى  2009-02-08برقم
ايداع  725وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح يلغى من غرض الشركه المقاولت العامه
والمتكامله والمتخصصه
 - 4مها صلح عبدالفتاح يوسف الشاذلى شركة سبق قيدها برقم  111179قيدت فى  2000-10-29برقم
ايداع  6855وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله تجاره ادويه
بيطريه ولقاحات واضافات اعلف
 - 5شركه احمد الرودانى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  119435قيدت فى  2004-05-03برقم ايداع
 1882وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره جلود ومستلزمات انتاج
الحذيه والحذيه الجاهزه بكافه انواعها والتصنيع لدى الغير ونشاط التصدير واضافه التوريدات العموميه ماعدا
توريد العماله وماعدا توريد الكمبيوتر ومشتملته
 - 6شركه ابوالنجا للتجاره شركة سبق قيدها برقم  82676قيدت فى  1986-10-05برقم ايداع 5863
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط التخليص الجمركى من نشاط الشركه
 - 7شركه هشام عبدالعظيم عبدالفتاح الشيخ وشريكه شركة سبق قيدها برقم  82732قيدت فى 1986-10-14
برقم ايداع  6105وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط تصنيع الثاث
 - 8شركه هشام عبدالعظيم عبدالفتاح الشيخ وشريكه شركة سبق قيدها برقم  82732قيدت فى 1986-10-14
برقم ايداع  6105وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط تصنيع الثاث
 - 9شركه ابراهيم ناجى الدسوقى محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  139771قيدت فى 2016-04-20
برقم ايداع  2561وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى نشاط الشركه الستيراد
والتوكيلت التجاريه وتحميص وتجاره البن والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد اجهزه الكمبيوتر
ومشتملته
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 - 10ماجد فريد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  140596قيدت فى  2016-10-25برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجاره قطع غيار سيارات

جريدة السماء التجارية

6201

 - 11محمد رضا علي مرسي العبد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  155746قيدت فى  2021-10-19برقم
ايداع  7727وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع حلوى من عجين
 - 12الجمعيه التعاونيه النتاجيه لللنشاء والتعمير محافظه الغربيه -2التحاد التعاونى النتاجى المركزى شركة
سبق قيدها برقم  97669قيدت فى  1995-11-01برقم ايداع  5156وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط  /اضافه المصانع التعاونيه وامتلك وسائل النتاج المختللفه وادارتها وتشغيلها
وصيانتها من اغراض الجمعيه

الكيان القانونى
 - 1شركه احمد عصفور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  144067قيدت فى  2018-02-15برقم ايداع
 1509وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2شركه سمات الصفوه للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم  144067قيدت فى  2018-02-15برقم
ايداع  1509وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  140219 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-07-25برقم ايداع  4327الى مباشر لتداول الوراق الماليه والسندات
 - 2فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  138044 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-09-30برقم ايداع  3844الى مروه محمد عبدالوهاب وشركائها
 - 3فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  137778 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-08-05برقم ايداع  2808الى رافت عدلى ميخائيل وشريكته
 - 4فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  158077 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  5764الى احمد السباعى عبد الوهاب هندى وشريكتيه
 - 5فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  158077 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  5764الى هندى لداره المطاعم
 - 6فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  84003 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1987-04-14برقم ايداع  2276الى ماهر محمد بيومى الدجوى وشركاه
 - 7فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  114420 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-02-09برقم ايداع  837الى احمد محمد احمد السنطى وشريكه

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

Page 51 of 72

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1فؤاد محمد عبدالعزيز محمد شعبان عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  47247وتم ايداعه
بتاريخ  1965-04-22برقم ايداع  975تم التأشير فى تاريخ  1965-04-22بــ  :وتيسير اعمال الشركه
اعتبارا من 2021/3/28
 - 2فؤاد محمد عبدالعزيز محمد شعبان عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  47247وتم ايداعه
بتاريخ  1965-04-22برقم ايداع  975تم التأشير فى تاريخ  1966-04-06بــ  :وتيسير اعمال الشركه
اعتبارا من 2021/3/28
 - 3المهندس مهاب وجدى نجيب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  89647وتم ايداعه
بتاريخ  1989-11-22برقم ايداع  5918تم التأشير فى تاريخ  1989-11-22بــ  :د /ايهاب حليم عطيه
نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب  -د /وجدى نجيب فرج عضو مجلس الداره والعضو المنتدب  -د/
وسيم ممدوح حليم عضو مجلس الداره  -م /كارولين ممدوح حليم عضو مجلس الداره -3---ج /تعديل حق
التوقيع عن الشركه ولدى البنوك مجتمعين اومنفردين لكل من م /مهاب وجدى نجيب رئيس مجلس الداره
والعضو المنتدب د /ايهاب حليم عطيه نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب د /وجدى نجيب فرج عضو
مجلس الداره والعضو المنتدب وكذلك التوقيع امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والجهات الرسميه
والغير الرسميه وامام الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للتنميه الصناعيه والجهزه التابعه
للدوله والهيئه العامه للرقابه الماليه والشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحه الضرائب بكافه انواعها بما فيها
القيمه المضافه واداره المرور وكذلك التوقيع امام البنوك فى فتح اوسحب اوغلق الحسابات البنكيه والتوقيع على
الشيكات وصرفها وكذلك التوقيع على عقود الرهن والقتراض والتسيهلت الئتمانيه والتوقيع على عقود شراء
وبيع السيارات وابرام توكيلت بادارتها المرور والتوقيع على عقود الصفقات والمشارطات وحق توكيل اوتفويض
الغير فى كل اوبعض ماذكر
 - 4ممدوح حليم عطيه جاد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  89647وتم ايداعه
بتاريخ  1989-11-22برقم ايداع  5918تم التأشير فى تاريخ  1989-11-22بــ  :وسوزت داود يسى
كعضو مجلس اداره منتدب -كاميليا ممدوح حليم كعضو مجلس اداره  -نيفين وهبه عبدالملك كعضو مجلس اداره -
راجى وجدى نجيب كعضو مجلس اداره
 - 5محمد احمد سعيد ابوالنجا مدير و شريك المقيد برقم قيد  82676وتم ايداعه بتاريخ 1986-10-05
برقم ايداع  5863تم التأشير فى تاريخ  1993-12-18بــ  :واحمد مصطفى احمد سعيد ومصطفى احمد سعيد
ابوالنجا مجتمعين اومنفردين حق التوقيع على كافه العقود والقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه
بما فيها من ثابت اومنقول وذلك للنفس اوللغير امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه ولهم الحق فى
كفاله الغير والحق فى التنازل عن المستحضرات والمنتجات بكافه اشكالها وتسجيلتها وملفاتها والتوقيع على كافه
العقود الخاصه بذلك وقبض الثمن وكذا التوقيع امام هيئه الدواء المصريه ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل
اوبعض ماذكر
 - 6اسامه احمد محمد توفيق المبيض رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97669وتم ايداعه بتاريخ
 1995-11-01برقم ايداع  5156تم التأشير فى تاريخ  1995-11-01بــ -2 :مهندس /امين محمد عمار
نائب رئيس مجلس الداره توقيع اول احتياطى  -3الحاج /محمد زكى عواره امين الصدوق توقيع ثانى اصلى -4
المهندس /هانى سمير جرجس سكرتير مجلس الداره توقيع ثانى احتياطى لهم صلحيه تفويض الغير فى
التعاملت الداريه مع البنوك (تفويض ادارى) وفقا لنفس صلحيات التوقيع وكذلك حق ضمان وكفاله الغير فى
اصدار خطابات الضمان باسم الجمعيه
 - 7مارى لطيف حبشى عبدالسيد شريك موصى المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ
 1977-04-24برقم ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ :
 - 8بيشوى مدحت جورجى شريك موصى المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ 1977-04-24
برقم ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ :
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1977-04-24

 - 9مادونا مدحت جورجى شريك موصى المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ :
 - 10مونيكا مدحت جورجى شريك موصى المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ 1977-04-24
برقم ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ :
 - 11امانى امين حنين شريك موصى المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ  1977-04-24برقم
ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ :
 - 12كيرلس رافت جورجى شريك موصى المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ 1977-04-24
برقم ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ :
 - 13مريم رافت جورجى شريك موصى المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ 1977-04-24
برقم ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ :
 - 14بطرس جورجى بطرس شريك المقيد برقم قيد  64068وتم ايداعه بتاريخ  1977-04-24برقم
ايداع  4514تم التأشير فى تاريخ  1996-01-06بــ  :تعدل من شريك موصى الى شريك متضامن  ---ج-
تعديل حق الداره والتوقيع بجعلها للشريكين بطرس جورجى بطرس و وفاء جورجى بطرس مجتمعين او
منفردين ولهم الحق فى التعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ويمثل الشركه امام كافه الجهات
 - 15محمد يحيى احمد محمود حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48011وتم ايداعه بتاريخ
 1965-10-07برقم ايداع  2977تم التأشير فى تاريخ  1997-01-18بــ  :بدل من السيد شريف حسنى
الخضراوى فى عضويه المجلس عن بنك مصر
 - 16عبدالعظيم محمد محمد ابراهيم العباسى عضو منتدب المقيد برقم قيد  48011وتم ايداعه بتاريخ
 1965-10-07برقم ايداع  2977تم التأشير فى تاريخ  1997-01-18بــ  :واحمد الشحات احمد غنيم رئيس
القطاع المالى (بتوقيعين مجتمعين) فى حق التوقيع على عقود القتراض والتسهيلت الئتمانيه وعقود الرهن
وكفاله الغير مع كافه البنوك  ------مع تفويض احد الساده المذكورين بعد  -1عبدالعظيم محمد العباسى العضو
المنتدب  -2احمد الشحات احمد غنيم رئيس القطاع المالى  -3محمود عبدالحميد شوقى ماضى مدير عام التمويل
واليرادات بالتوقيع على كافه المحررات المصرفيه كتوقيع اول مع توقيع ثانى من احد الساده التى اسماؤهم -1
سعيد محمد بسيونى غرابه المولود  1948/10/23رئيس القطاع التجارى  -2ابراهيم سالم مطاريد مستشار مالى
لرئيس مجلس الداره
 - 17حسن محمد البيلى عوض رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه
بتاريخ  2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ :
 - 18حامد محمد مصطفى سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ :
 - 19اسامه عبدالهادى عباس مصطفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ :
 - 20امام احمد محمد عزب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ :
 - 21مصطفى مراد عبدالفتاح شعلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ :
 - 22على ابوالسعود محمد عبدا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ :
 - 23برلنت محمد بهجت محمد كامل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ :
 - 24محمود جلل محمود القباني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115787وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-05برقم ايداع  4321تم التأشير فى تاريخ  2002-08-05بــ  :ممثل عن العاملين
 - 25نبيله عبدالحليم السيد خليفه شريك موصى المقيد برقم قيد  114199وتم ايداعه بتاريخ
 2002-01-15برقم ايداع  243تم التأشير فى تاريخ  2002-12-14بــ :
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 - 26محمد عبدالغنى احمد محمد جمال الدين مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  114199وتم ايداعه
بتاريخ  2002-01-15برقم ايداع  243تم التأشير فى تاريخ  2002-12-14بــ  :تعديل حق الداره
والتوقيع بجعلها لكل من /محمد عبدالغنى احمد محمد جمال الدين  -واحسان فتحى احمد الشيخ لهما حق الداره
والتوقيع مجتمعين اومنفردين امام جميع المصالح الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق الرهن والقتراض والسحب
واليداع من البنوك لصالح الشركه  --كما خرج من عضويه الشركه كل من /اسماعيل احمد احمد جمال الدين --
وايه احمد جمال الدين واقروا باستلمهم كافه حقوقهم لدى الشركه
 - 27عمرو سعيد علي الخصوصي شريك متضامن المقيد برقم قيد  113708وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-04برقم ايداع  4679تم التأشير فى تاريخ  2009-07-20بــ  :كما خرج من عضويه الشركه
وليد سعيد عبده غانم واقر باستلمه كافه حقوقه لدى الشركه (ج) تعديل حق الداره والتوقيع للشريك المتضامن
سامى معوض محمد الليثى حق الداره والتوقيع عن الشركه فى كل شئونها وامام البنوك وله حق صرف الشيكات
الصادره باسم الشركه من البنوك منفردا وله حق شراء وبيع السيارات الخاصه بالشركه والتوقيع على العقود
الخاصه بذلك وله حق التنازل عن منتجات الشركه ومستحضراتها -اما الداره الفنيه للشريك /عمرو سعيد على
الخصوصى
 - 28احمد جمال معوض الليثى شريك المقيد برقم قيد  113708وتم ايداعه بتاريخ 2001-11-04
برقم ايداع  4679تم التأشير فى تاريخ  2009-07-20بــ  :موصى الى شريك متضامن
 - 29السيد سيداحمد احمد سيد احمد النماس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 30محمود امين محمود يوسف البنا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 31ايمن فتحى مرزوق سعفان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 32نزار فاروق محمد عبدالحميد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 33مدحت نجيب الغرابلي عبدالحميد نوفل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 34اسلم محمد عادل ابراهيم ودح سكرتير المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ  :مجلس الداره امين سر -
محمود السيد محمود السيد احمد  -رقم قومى  - 25610251600799عضو مجلس اداره  ----ثانيا حق التوقيع
على الشيكات لدى البنوك على النحو التالى ( )1الستاذ  /مصطفى عبدالرؤف النويهى  -رئيس مجلس الداره (
توقيع اول اساسى) ( )2الستاذ  /زغلول محيى حسين الحلو  -نائب رئيس مجلس الداره (توقيع اول احتياطى)
( )3الستاذ  /نزار فاروق محمد عبدالحميد  -عضو مجلس الداره (توقيع ثانى اساسى) ( )4الستاذ  /اسلم محمد
عادل ودح  -سكرتير مجلس الداره امين سر (توقيع ثانى احتياطى) ( )5الستاذ  /محمد عبدالرؤف النويهى -
مدير عام الجمعيه (توقيع ثالث اصلى)
 - 35محمد ابراهيم الدسوقى العبد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 36مصطفى عبدالرؤف محمود النويهى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 37زغلول محيى حسين الحلو نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 38طارق سعيد محمد خيره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  7925تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ :
 - 39احمد عبدالمهيمن فرحات سعيد شريك المقيد برقم قيد  144067وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-15برقم ايداع  1509تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ  :من شريك متضامن الى شريك
موصى
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 - 40احمد عبدالمهيمن فرحات سعيد شريك المقيد برقم قيد  144067وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-15برقم ايداع  1509تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ  :من شريك متضامن الى شريك
موصى
 - 41مصطفي محمد طاهر السيد الخولي مدير و شريك المقيد برقم قيد  152359وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-18برقم ايداع  5438تم التأشير فى تاريخ  2020-08-18بــ  :وابراهيم عبدالسلم حامد
المراكبى مجتمعين او منفردين امام مختلف الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك التوقيع على الشيكات
 - 42إبراهيم ناجى إبراهيم الدسوقى محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  139771وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-20برقم ايداع  2561تم التأشير فى تاريخ  2020-12-29بــ  :منفردا فى التعامل باسم الشركه
واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى الخص تعيين وعزل مستخدمى الشركه
وتحديد مرتباتهم وقبض ودفع المبالغ والتوقيع والتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وله منفردا
ابرام جميع العقود والصفقات بالنقد وبالجل والتوقيع منفردا على عقود البيع وكافه عقود التصرف فى السيارات
التى باسم الشركه والتوقيع منفردا على عقود البيع والتصرف فى المنقولت والعقارات والصول وكافه عقود
التصرف فى العلقات التجاريه التى ملك الشركه وله منفردا حق الصرف واليداع بالبنوك والرهن والقتراض
بطريق العتمادات  ----كما خرج من عضويه الشركه كل من  -1خالد مجدى امين الكيلنى  -2احمد شريف
على الفيومى  -3احمد محمد فارس ابراهيم احمد  -4ناجى ابراهيم الدسوقى محمد واقر كل منهم باستلمه كافه
مستحقاته
 - 43عمرو مسعد سليمان احمد الديهى مدير و شريك المقيد برقم قيد  154968وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-08برقم ايداع  5405تم التأشير فى تاريخ  2021-08-08بــ  :ووليد سعد سليمان المديرين
المسئولين حق القتراض من البنوك والرهن
 - 44مروه محمد عبدالوهاب القاضى مدير فرع المقيد برقم قيد  138044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  5298تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 45اشرف جلل احمد راشد مدير فرع المقيد برقم قيد  138044وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-07
برقم ايداع  5298تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 46ابراهيم بشير سعيد شحاته السحيتي مدير فرع المقيد برقم قيد  138044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  5298تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 47ابراهيم بشير سعيد شحاته السحيتي شريك متضامن المقيد برقم قيد  138044وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-30برقم ايداع  3844تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :ج -تعديل الداره والتوقيع بجعلها
كل من  -مروه محمد عبدالوهاب القاضى واشرف جلل احمد راشد وابراهيم بشير سعيد شحاته مجتمعين
اومنفردين عن الشركه فى كل شئونها امام كافه الجهات الحكوميه والهليه لتحقيق غرض الشركه وكذلك التوقيع
امام كافه البنوك ولهم حق القرض اوالرهن والتعامل مع كافه الجهات التى تتعامل مع الشركه ولهم حق توكيل
الغير فى كل اوبعض ماسبق
 - 48مروه محمد عبدالوهاب القاضى مدير فرع المقيد برقم قيد  138044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  5298تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 49اشرف جلل احمد راشد مدير فرع المقيد برقم قيد  138044وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-07
برقم ايداع  5298تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 50ابراهيم بشير سعيد شحاته السحيتي مدير فرع المقيد برقم قيد  138044وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  5298تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 51اشرف رافت عدلى ميخائيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  137778وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-05برقم ايداع  2808تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 52شادى رافت عدلى ميخائيل مدير و شريك المقيد برقم قيد  137778وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-05برقم ايداع  2808تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :بعد ان اقروا كل منهم باستلمه
كافه حقوقه قبل الشركه
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 - 53مديحه محمد بيومى الدجوى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  84003وتم ايداعه بتاريخ
 1987-04-14برقم ايداع  2276تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خرجت من عضويه الشركه
واستلمت كافه حقوقها كما خرجت من عضويه الشركه بخاطرها بركات مصطفى زغلول للوفاه (ج) تعديل حق
الداره والتوقيع بجعلها للشريك /ماهر محمد بيومى الدجوى
 - 54محمد مجدى محمد بيومى الدجوى شريك موصى المقيد برقم قيد  84003وتم ايداعه بتاريخ
 1987-04-14برقم ايداع  2276تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :ضم الى عضويه الشركه
 - 55اسماء ابراهيم محمد القصبى شريك موصى المقيد برقم قيد  84003وتم ايداعه بتاريخ
 1987-04-14برقم ايداع  2276تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :ضم الى عضويه الشركه
 - 56محاسن محمد بيومى الدجوى شريك موصى المقيد برقم قيد  84003وتم ايداعه بتاريخ
 1987-04-14برقم ايداع  2276تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
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تجديد افراد
 - 1انجيل ابراهيم منصور الزفتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  69684 :قيدت فى  2005-05-28برقم
ايداع  2754وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-27
 - 2انجيل ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  69684 :قيدت فى  1980-07-19برقم ايداع
 3218وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-18
 - 3نجوان محمود السيد وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  95283 :قيدت فى  1994-02-05برقم ايداع
 561وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-04
 - 4محمد محمد مصطفى علم الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  99392 :قيدت فى  1996-10-26برقم
ايداع  5758وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-25
 - 5معتز على عبدالخالق السايح تاجر فرد سبق قيده برقم  106404 :قيدت فى  1999-05-10برقم ايداع
 2817وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-09
 - 6معتز على عبدالخالق السايح تاجر فرد سبق قيده برقم  106404 :قيدت فى  2006-11-29برقم ايداع
 6248وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-28
 - 7مصطفى محمد حسن الجبالى تاجر فرد سبق قيده برقم  115718 :قيدت فى  2002-07-27برقم
ايداع  4146وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-26
 - 8عبدالمنعم فوزى بدوى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  124700 :قيدت فى  2006-07-04برقم
ايداع  3690وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 9عبدالرحمن ابراهيم طلبه جباره تاجر فرد سبق قيده برقم  126610 :قيدت فى  2007-05-15برقم
ايداع  2608وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 10مصطفى عبدالوهاب محمد الحفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  132511 :قيدت فى 2010-04-20
برقم ايداع  2314وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-19
 - 11اسامه محمد ابراهيم عبدالرحمن الموشى تاجر فرد سبق قيده برقم  133524 :قيدت فى
 2010-11-10برقم ايداع  5905وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-11-09
 - 12محمود فتوح السيد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  141976 :قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع
 3704وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 13مسعد محمد فرج عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  88622 :قيدت فى  1989-05-27برقم ايداع
 2892وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-26
 - 14محسن محمد احمد الكيال تاجر فرد سبق قيده برقم  112011 :قيدت فى  2001-02-12برقم ايداع
 852وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-11
 - 15ايمن مصطفى السيد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  120606 :قيدت فى  2004-12-01برقم
ايداع  5331وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 16محمد نبيل على الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  126664 :قيدت فى  2007-05-27برقم ايداع
 2810وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 17محمد نبيل على الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  130756 :قيدت فى  2009-04-22برقم ايداع
 2182وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-21
 - 18محمد ابراهيم متولى محرم تاجر فرد سبق قيده برقم  132910 :قيدت فى  2010-06-29برقم
ايداع  3637وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-28
 - 19احمد عبدالقادر كامل ابوالنور تاجر فرد سبق قيده برقم  133428 :قيدت فى  2010-10-24برقم
ايداع  5406وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-23
 - 20نجاه عبدالرحمن عبدالسلم الشوره تاجر فرد سبق قيده برقم  134934 :قيدت فى 2011-11-24
برقم ايداع  5390وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-23
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 - 21محمد ابراهيم عبدالمعطى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  138526 :قيدت فى  2017-05-07برقم
ايداع  3029وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 22شوق سميح لطفى حوام تاجر فرد سبق قيده برقم  138547 :قيدت فى  2015-03-12برقم ايداع
 1271وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-11
 - 23مجدى فتحى على عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  100239 :قيدت فى  1997-02-26برقم
ايداع  1039وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 24حازم السيد عامر حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  126559 :قيدت فى  2007-05-07برقم ايداع
 2426وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 25نشات فوزى كمال قذافى تاجر فرد سبق قيده برقم  131106 :قيدت فى  2009-06-22برقم ايداع
 3327وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-21
 - 26محمود صلح على الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم  135201 :قيدت فى  2012-01-23برقم ايداع
 447وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 27علء السيد كمال الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  138760 :قيدت فى  2015-06-02برقم ايداع
 2840وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-01
 - 28ابراهيم على ابراهيم العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  140961 :قيدت فى  2016-12-22برقم
ايداع  7587وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-21
 - 29عزيز ناجى عزيز جرجس زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  142055 :قيدت فى 2017-06-12
برقم ايداع  4029وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 30السعيد عبدا ابراهيم عصر تاجر فرد سبق قيده برقم  93549 :قيدت فى  1992-07-13برقم ايداع
 2819وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-12
 - 31احمد حلمى احمد حنيش تاجر فرد سبق قيده برقم  96109 :قيدت فى  1994-10-16برقم ايداع
 4770وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-15
 - 32مجدى على عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  99590 :قيدت فى  1996-11-23برقم ايداع
 6448وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-22
 - 33جمال المتولى عبدالمجيد ليله تاجر فرد سبق قيده برقم  116077 :قيدت فى  2002-09-14برقم
ايداع  5041وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-13
 - 34عماد فتحى على المكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  118553 :قيدت فى  2003-11-01برقم ايداع
 4948وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-31
 - 35فهيمه حسن متولى عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  133036 :قيدت فى  2010-07-25برقم ايداع
 4108وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-24
 - 36هدى على حسن النويهى تاجر فرد سبق قيده برقم  134270 :قيدت فى  2011-05-17برقم ايداع
 2299وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 37اشرف فهمى محمد عريضه تاجر فرد سبق قيده برقم  135565 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  2117وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 38محمد محمود السيد سليمان ابورياح تاجر فرد سبق قيده برقم  138942 :قيدت فى 2015-08-30
برقم ايداع  4116وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-29
 - 39كمال محمد كمال امين عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  141455 :قيدت فى  2017-03-05برقم
ايداع  1494وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 40محمد عبدالهادى عبدالسلم ابوالعل دراز تاجر فرد سبق قيده برقم  141713 :قيدت فى
 2017-04-13برقم ايداع  2621وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-12
 - 41فتحى عبدالجليل قطب داود تاجر فرد سبق قيده برقم  142022 :قيدت فى  2017-06-01برقم
ايداع  3847وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 42العقاد للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  109122 :قيدت فى  2000-04-01برقم ايداع
 1983وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-31
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 - 43العقاد لدباغة الجلود تاجر فرد سبق قيده برقم  109122 :قيدت فى  2008-05-12برقم ايداع
 2727وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-11
 - 44عبدا محروس سعد الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  118959 :قيدت فى  2004-01-24برقم
ايداع  371وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-23
 - 45زلط لنتاج الشكايرالبولى بروبلين تاجر فرد سبق قيده برقم  126004 :قيدت فى 2007-02-05
برقم ايداع  461وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-04
 - 46يسرى سعد فرج خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  126804 :قيدت فى  2007-06-14برقم ايداع
 3221وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 47اسماعيل عبدالمعطى المسيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  130087 :قيدت فى  2008-12-17برقم
ايداع  6659وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-16
 - 48احمد محمود عبدالحميد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  135466 :قيدت فى  2012-03-28برقم
ايداع  1633وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 49حسنى مسعد شحاته العميه تاجر فرد سبق قيده برقم  137313 :قيدت فى  2013-12-23برقم ايداع
 5049وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-22
 - 50عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  139831 :قيدت فى 2016-04-27
برقم ايداع  2685وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 51ابراهيم محمد ابراهيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  72976 :قيدت فى  1982-04-11برقم
ايداع  2106وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 52سعاد احمد ابوحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  119338 :قيدت فى  2004-04-11برقم ايداع
 1547وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-10
 - 53محمد احمد مصلحى محمد عطوبه تاجر فرد سبق قيده برقم  120854 :قيدت فى 2005-01-04
برقم ايداع  99وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-03
 - 54احمد امين فريد غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  124704 :قيدت فى  2006-07-05برقم ايداع
 3696وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-04
 - 55عزه عبدالحميد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  126160 :قيدت فى  2007-03-05برقم
ايداع  1059وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 56على رجب رمضان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  126592 :قيدت فى  2013-02-20برقم ايداع
 753وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-19
 - 57على رجب رمضان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  126592 :قيدت فى  2007-05-13برقم ايداع
 2542وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 58رمضان محمد على على الهنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  135787 :قيدت فى 2012-06-28
برقم ايداع  3116وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 59عزه عبدالعظيم محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  140659 :قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  6502وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 60محمد عماد الدين احمد عبدالحافظ عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  141296 :قيدت فى
 2017-02-09برقم ايداع  930وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-08
 - 61الشرقاوى للنقل المغلق تاجر فرد سبق قيده برقم  115513 :قيدت فى  2002-06-26برقم ايداع
 3615وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
 - 62وليد ابوالمجد عاشور محمد فتوح تاجر فرد سبق قيده برقم  118043 :قيدت فى 2003-08-10
برقم ايداع  3521وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-09
 - 63اميره فوزى حافظ مصطفى زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  124665 :قيدت فى 2006-07-02
برقم ايداع  3604وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-01
 - 64صيدليه د احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  124976 :قيدت فى  2006-08-10برقم ايداع
 4402وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
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 - 65ابراهيم عبدالعزيز على البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  126722 :قيدت فى  2007-06-04برقم
ايداع  2994وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 66احمد عبدالباسط حسن دعدر تاجر فرد سبق قيده برقم  133055 :قيدت فى  2010-07-28برقم
ايداع  4165وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-27
 - 67شيماء عبدا عبدالغفور قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  135546 :قيدت فى  2012-04-22برقم
ايداع  2033وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 68سامح السيد فؤاد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  135769 :قيدت فى  2012-06-24برقم ايداع
 3042وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 69طلل عيد محمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  135834 :قيدت فى  2012-07-10برقم ايداع
 3304وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 70طه شرف طه حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  139599 :قيدت فى  2016-03-30برقم ايداع
 1952وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-29
 - 71رفعت محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  84339 :قيدت فى  1987-06-22برقم ايداع
 3366وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 72محمد محمد الشوربجى تاجر فرد سبق قيده برقم  85807 :قيدت فى  1988-01-30برقم ايداع
 498وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-29
 - 73عماد مصطفى عبدالفتاح اغا تاجر فرد سبق قيده برقم  100786 :قيدت فى  1997-05-24برقم
ايداع  2742وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 74كريم نجيب ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  119494 :قيدت فى  2004-05-15برقم ايداع
 2092وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-14
 - 75فوزيه بركات محمد الذهبى تاجر فرد سبق قيده برقم  121681 :قيدت فى  2005-05-04برقم
ايداع  2277وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-03
 - 76محمد صلح سالم سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  124057 :قيدت فى  2006-04-16برقم ايداع
 2108وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-15
 - 77يحيى محمد سيد احمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  127832 :قيدت فى  2007-12-12برقم
ايداع  6743وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-11
 - 78زينب طاهر سيد احمد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  128436 :قيدت فى  2008-03-19برقم
ايداع  1545وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-18
 - 79ناديه احمد محمد ابوفايد تاجر فرد سبق قيده برقم  132232 :قيدت فى  2010-02-28برقم ايداع
 1260وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-27
 - 80عفاف عبدالعزيز شعبان خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  140152 :قيدت فى  2016-07-10برقم
ايداع  4013وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-09
 - 81فرحه جويد على الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  141133 :قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع
 391وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 82هناء عنتر عبدالغفار الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  84027 :قيدت فى  1987-04-18برقم
ايداع  2342وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 83عبدالسلم محمد حمزه الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  88144 :قيدت فى  1989-03-13برقم
ايداع  1465وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-12
 - 84كامليه محمد محمود خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  88545 :قيدت فى  1989-05-15برقم ايداع
 2613وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-14
 - 85وائل زكى حسن عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  114925 :قيدت فى  2002-04-15برقم ايداع
 2197وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 86محمد احمد محمود النكلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  121079 :قيدت فى  2005-02-13برقم
ايداع  722وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-12
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 - 87حمدان عبدا احمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  125192 :قيدت فى  2006-09-07برقم
ايداع  4900وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 88حنان محمود عبدالرحمن سمك تاجر فرد سبق قيده برقم  125761 :قيدت فى  2006-12-06برقم
ايداع  6359وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 89نادر ادوار جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  126129 :قيدت فى  2007-02-28برقم ايداع
 933وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 90ابراهيم ربيع ابراهيم مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  126949 :قيدت فى  2007-07-10برقم
ايداع  3735وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 91احمد ابراهيم محمد سيد احمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  129774 :قيدت فى 2008-10-14
برقم ايداع  5564وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-13
 - 92البهى محى الدين الششتاوى رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  140984 :قيدت فى 2016-12-27
برقم ايداع  7699وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-26
 - 93احمد محمد يوسف الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  141299 :قيدت فى  2017-02-09برقم
ايداع  937وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-08
 - 94محمد طه ابواليزيد مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  141884 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 3252وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 95محمد عبدالمنعم عبدالقادر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  99627 :قيدت فى 1996-11-26
برقم ايداع  6552وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2016-11-25
 - 96سامى عبدالفتاح على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  139263 :قيدت فى  2016-01-13برقم
ايداع  191وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-12
 - 97كريم ناجى فتحى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  140887 :قيدت فى  2016-12-12برقم
ايداع  7311وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-11
 - 98محمد هلل محمد طلبه سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  141483 :قيدت فى  2017-03-12برقم
ايداع  1655وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 99محمد بسيونى اسماعيل الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  99683 :قيدت فى  1996-12-04برقم
ايداع  6725وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 100ام هاشم السيد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  103352 :قيدت فى  1998-04-19برقم ايداع
 2214وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-18
 - 101على ابوشعيشع مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  112026 :قيدت فى  2001-02-14برقم ايداع
 885وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-13
 - 102وليد كمال على خيطر سيد احمد جمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  113713 :قيدت فى
 2001-11-04برقم ايداع  4663وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-03
 - 103زينب على رمضان الترابه تاجر فرد سبق قيده برقم  121134 :قيدت فى  2005-02-21برقم
ايداع  875وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-20
 - 104احمد الرفاعى حميده مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  124696 :قيدت فى  2006-07-04برقم
ايداع  3673وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 105محمد فهيم عبدالعزيز الشوبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  125984 :قيدت فى 2007-01-30
برقم ايداع  364وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 106ايناس عاشور عبدالمنعم تركى تاجر فرد سبق قيده برقم  126444 :قيدت فى  2007-04-15برقم
ايداع  1987وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 107حسنى ابوالريش محمد السيد البابلى تاجر فرد سبق قيده برقم  134857 :قيدت فى 2011-10-26
برقم ايداع  5012وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-25
 - 108بدر المرسى عبدالفتاح المخزنجى تاجر فرد سبق قيده برقم  136547 :قيدت فى 2013-02-19
برقم ايداع  711وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-18
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 - 109مينا سعيد صليب حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  142063 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 4086وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 110عادل محمد محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  81658 :قيدت فى  1986-04-05برقم ايداع
 1985وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
 - 111مجدى محمد عثمان الحلو تاجر فرد سبق قيده برقم  82869 :قيدت فى  1986-11-01برقم ايداع
 6445وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-31
 - 112نهى محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  92188 :قيدت فى  1991-03-03برقم ايداع
 975وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-02
 - 113وفاء محمود شعبان عفيفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  101303 :قيدت فى 1997-08-06
برقم ايداع  4403وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-05
 - 114هند حسين جوده عبدالرسول تاجر فرد سبق قيده برقم  108742 :قيدت فى  2000-02-14برقم
ايداع  958وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-13
 - 115مدحت محمد عبدالوهاب فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  115543 :قيدت فى  2002-06-30برقم
ايداع  3673وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-06-29
 - 116سلطان لصناعه الكوبيات الورقيه تاجر فرد سبق قيده برقم  126242 :قيدت فى 2007-03-14
برقم ايداع  1311وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 117عبدالسلم عبدالقادر محمد العايدى تاجر فرد سبق قيده برقم  126777 :قيدت فى 2007-06-11
برقم ايداع  3148وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 118نجات على حسين عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  135456 :قيدت فى  2012-03-27برقم
ايداع  1607وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 119ابوصيام للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  142122 :قيدت فى 2017-07-04
برقم ايداع  4322وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 120منى ابراهيم مصطفى الملوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  98672 :قيدت فى  1996-06-09برقم
ايداع  2803وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-08
 - 121عبدا النويهى السيد غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  106730 :قيدت فى  1999-06-16برقم
ايداع  3690وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-15
 - 122موسى يوسف على جزاف تاجر فرد سبق قيده برقم  124640 :قيدت فى  2006-06-27برقم
ايداع  3552وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 123محمد رفاعى سعد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  126619 :قيدت فى  2007-05-16برقم ايداع
 2628وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 124عيده السيد عبدالقوى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  131923 :قيدت فى  2010-01-10برقم
ايداع  125وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-09
 - 125كريم السيد محمد البهى راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  140117 :قيدت فى  2016-06-29برقم
ايداع  3927وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-28
 - 126احمد محمد فرحات درباله نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  140509 :قيدت فى 2016-10-11
برقم ايداع  5788وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 127محمد عبدالمجيد بدير الصفر تاجر فرد سبق قيده برقم  114746 :قيدت فى  2002-03-24برقم
ايداع  1686وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-23
 - 128وفاء قطب حسن دره تاجر فرد سبق قيده برقم  122567 :قيدت فى  2005-09-05برقم ايداع
 4655وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-04
 - 129توفيق سعد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  125643 :قيدت فى  2006-11-21برقم ايداع
 6058وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 130محمد حسنى دسوقى ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم  133711 :قيدت فى  2010-12-27برقم
ايداع  6629وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
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 - 131عبدالرحمن السباعى عبدالرحمن جنديه تاجر فرد سبق قيده برقم  133725 :قيدت فى
 2010-12-29برقم ايداع  6711وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-12-28
 - 132محمود احمد عبدالمقصود فرج السقا تاجر فرد سبق قيده برقم  139122 :قيدت فى
 2015-11-15برقم ايداع  5385وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-11-14
 - 133عيد اسماعيل عيد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  141289 :قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 911وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 134محمد احمد فؤاد عبدالقادر احمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  141449 :قيدت فى
 2017-03-05برقم ايداع  1471وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-04
 - 135مجدى فؤاد ابراهيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  142115 :قيدت فى  2017-06-28برقم ايداع
 4264وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 136محسن كامل عبدالغنى شتا تاجر فرد سبق قيده برقم  93115 :قيدت فى  1992-01-25برقم ايداع
 446وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-24
 - 137ابتسام حلمى محمد البهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  97250 :قيدت فى  1996-06-22برقم
ايداع  3058وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-21
 - 138ابتسام حلمى محمد البهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  97250 :قيدت فى  1995-07-20برقم
ايداع  3439وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-19
 - 139محمد السيد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  100648 :قيدت فى  1997-05-04برقم
ايداع  2309وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 140مختار حسين محمد ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  100868 :قيدت فى  1997-06-03برقم
ايداع  2987وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 141شريف سعيد ابوالمعاطى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  106615 :قيدت فى 1999-06-05
برقم ايداع  3381وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-04
 - 142د اميره عبدالخالق محمد الراعى تاجر فرد سبق قيده برقم  109133 :قيدت فى 2000-04-02
برقم ايداع  2033وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-01
 - 143محمد زكى سليمان عطال تاجر فرد سبق قيده برقم  122903 :قيدت فى  2005-10-24برقم
ايداع  5552وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-23
 - 144محمد زكى سليمان عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  122903 :قيدت فى  2016-12-08برقم
ايداع  7272وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-07
 - 145رضا على عبدالرازق سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  124939 :قيدت فى  2006-08-06برقم
ايداع  4313وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-05
 - 146محمد شعبان محمد محمد الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  125941 :قيدت فى 2007-01-11
برقم ايداع  88وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 147محمد كمال عبدالغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  131066 :قيدت فى  2009-06-15برقم
ايداع  3184وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-14
 - 148جوده الصاوى عبدالقادر ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  132666 :قيدت فى 2010-05-17
برقم ايداع  2825وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 149ثريا ابراهيم عبدالجواد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  135123 :قيدت فى  2012-01-10برقم
ايداع  201وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 150سماح احمد ابوشوشه احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  135416 :قيدت فى 2012-03-18
برقم ايداع  1359وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 151احمد صديق ابوالمعاطى الجهورى تاجر فرد سبق قيده برقم  139029 :قيدت فى 2015-10-08
برقم ايداع  4738وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-07
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 - 152عبير محمد محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  141200 :قيدت فى  2017-01-23برقم ايداع
 575وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 153نبيل ابراهيم على سليمان الحارتى تاجر فرد سبق قيده برقم  83409 :قيدت فى 1987-01-14
برقم ايداع  302وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-13
 - 154عبدالنبى السيد محمود الدمهوجى تاجر فرد سبق قيده برقم  86647 :قيدت فى 1988-06-25
برقم ايداع  2840وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-24
 - 155احمد فتحى الكفافى تاجر فرد سبق قيده برقم  99904 :قيدت فى  1997-01-05برقم ايداع 94
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 156عبدالهادى محمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  113948 :قيدت فى  2001-11-28برقم ايداع
 5286وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 157مجدى عبدالعظيم هاشم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  115257 :قيدت فى  2016-04-14برقم
ايداع  2349وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 158مجدى عبدالعظيم هاشم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  115257 :قيدت فى  2016-04-14برقم
ايداع  2350وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 159حماد للتجاره والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  115257 :قيدت فى  2016-04-14برقم ايداع
 2351وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 160حماد للتجاره والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  115257 :قيدت فى  2002-05-22برقم ايداع
 2975وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 161حماد للتجاره والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  115257 :قيدت فى  2002-05-22برقم ايداع
 2976وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 162ابراهيم محمود السيد السخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  117916 :قيدت فى  2003-07-21برقم
ايداع  3234وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-20
 - 163احمد محمود احمد علم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  125971 :قيدت فى  2007-01-28برقم
ايداع  303وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-27
 - 164احمد محمود احمد علم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  125971 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  2901وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 165محمود ابراهيم محمود عقده تاجر فرد سبق قيده برقم  126147 :قيدت فى  2007-03-01برقم
ايداع  986وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 166احمد محمد عزب خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  129780 :قيدت فى  2008-10-14برقم ايداع
 5577وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-13
 - 167محمد محمود مصطفى الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  134015 :قيدت فى  2011-03-20برقم
ايداع  1190وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-19
 - 168سهير محمد عبدالواحد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  134379 :قيدت فى  2011-06-13برقم
ايداع  2824وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-12
 - 169محمد ابراهيم عبدا حميدى تاجر فرد سبق قيده برقم  135359 :قيدت فى  2012-03-06برقم
ايداع  1140وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 170مارتى بشرى موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  136710 :قيدت فى  2013-04-15برقم
ايداع  1676وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-14
 - 171عبدالمنعم عطيه على جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  139350 :قيدت فى  2016-02-09برقم
ايداع  665وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-08
 - 172احمد فكرى زهران السيد شنب تاجر فرد سبق قيده برقم  139429 :قيدت فى  2016-03-03برقم
ايداع  1237وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-02
 - 173اسلم عمر عبدالعزيز عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  139883 :قيدت فى  2016-05-03برقم
ايداع  2785وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-02
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 - 174حلوتهم عبدالفتاح عبدالجواد العويل تاجر فرد سبق قيده برقم  140683 :قيدت فى 2016-11-08
برقم ايداع  6558وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 175وجيهه لتجاره الجهزه الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  141192 :قيدت فى 2017-01-23
برقم ايداع  558وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 176عصام فكرى عبداللطيف مصطفى جاد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  141546 :قيدت فى
 2017-03-21برقم ايداع  1940وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-20
 - 177سمير عبدالفتاح ابراهيم البليهى تاجر فرد سبق قيده برقم  99132 :قيدت فى  1996-09-18برقم
ايداع  4933وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 178سميحه عبدالحميد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109254 :قيدت فى  2000-04-15برقم ايداع
 2335وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 179منال محمد عبدالستار عبه تاجر فرد سبق قيده برقم  111279 :قيدت فى  2000-11-08برقم
ايداع  7043وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-07
 - 180الحسينى محمد الحسينى ابوصيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  131396 :قيدت فى 2009-09-02
برقم ايداع  4473وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-01
 - 181عبدالعزيز على عبدالعزيز محمد فيشار تاجر فرد سبق قيده برقم  135692 :قيدت فى
 2012-05-29برقم ايداع  2690وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-28
 - 182منال محمود ابوالغيط الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  138944 :قيدت فى  2015-08-30برقم
ايداع  4120وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-29
 - 183احمد شهاب ابراهيم هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  139021 :قيدت فى  2015-10-05برقم ايداع
 4697وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-04
 - 184محمد صبحى محمد دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  140332 :قيدت فى  2016-08-23برقم
ايداع  4916وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 185فتحى احمد فتحى ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  141218 :قيدت فى  2017-01-26برقم
ايداع  602وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-25
 - 186طلعت كامل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  73309 :قيدت فى  1982-06-07برقم ايداع
 3113وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 187سامح محمد محمود درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  101084 :قيدت فى  1997-07-02برقم
ايداع  3646وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 188طارق محمد حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  108592 :قيدت فى  2000-01-30برقم
ايداع  577وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-29
 - 189حامد ابوالفتوح جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  113536 :قيدت فى  2001-07-31برقم ايداع
 4313وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-30
 - 190ايمن حسن احمد ابوشنب تاجر فرد سبق قيده برقم  119470 :قيدت فى  2004-05-10برقم ايداع
 2009وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-09
 - 191محمد سلمه حسن البسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم  126029 :قيدت فى  2007-02-12برقم
ايداع  587وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 192وائل محمد عبدالحميد ابوسعده تاجر فرد سبق قيده برقم  126060 :قيدت فى  2007-02-19برقم
ايداع  713وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 193بكر محمد بكر موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  139153 :قيدت فى  2015-12-01برقم ايداع
 5688وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 194عماد السيد راشد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  140209 :قيدت فى  2016-07-24برقم ايداع
 4304وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-23
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 - 195وليد السيد على يوسف الصهرجتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  141071 :قيدت فى
 2017-01-09برقم ايداع  193وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-08
 - 196سحر ابراهيم توفيق شادوف تاجر فرد سبق قيده برقم  141414 :قيدت فى  2017-02-27برقم
ايداع  1362وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 197مكتب الفرخ للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  141458 :قيدت فى 2017-03-05
برقم ايداع  1502وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 198حنان عبدا ابراهيم التراس تاجر فرد سبق قيده برقم  141578 :قيدت فى  2017-03-27برقم
ايداع  2112وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 199صفاء مصطفى عبدالفتاح عميش تاجر فرد سبق قيده برقم  142156 :قيدت فى 2017-07-10
برقم ايداع  4440وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 200عبدالمنصف السيد على بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  91498 :قيدت فى  1990-09-05برقم
ايداع  4653وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-04
 - 201شاكر سعيد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  104472 :قيدت فى  1998-09-07برقم ايداع
 5162وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-06
 - 202محمد على فرج النحراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  121798 :قيدت فى  2005-05-21برقم
ايداع  2629وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-20
 - 203صباح عبدالموجود حافظ سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  128343 :قيدت فى  2008-03-05برقم
ايداع  1263وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-04
 - 204ثريا احمد عبدالرحمن الجناينى تاجر فرد سبق قيده برقم  128480 :قيدت فى  2008-03-24برقم
ايداع  1636وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-23
 - 205يوسف عبدالواحد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  134740 :قيدت فى  2011-09-25برقم
ايداع  4460وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-24
 - 206محمود عمر محمود نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  138443 :قيدت فى  2015-02-04برقم
ايداع  573وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-03
 - 207احمد عبدالفتاح رضوان محمد منسى تاجر فرد سبق قيده برقم  139616 :قيدت فى
 2016-03-31برقم ايداع  1987وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-30
 - 208فر السيد الجوهرى ابوالسباع تاجر فرد سبق قيده برقم  141714 :قيدت فى 2017-04-16
برقم ايداع  2623وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 209رشاد ابراهيم محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  121057 :قيدت فى  2005-02-09برقم
ايداع  666وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-08
 - 210امينه زكى محمد العفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  123498 :قيدت فى  2006-02-02برقم ايداع
 556وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-01
 - 211ناديه محمد احمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  124689 :قيدت فى  2006-07-03برقم ايداع
 3652وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 212حنان السيد احمد الحسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  125085 :قيدت فى  2006-08-27برقم
ايداع  4684وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-26
 - 213على الشحات مصطفى القراموصى تاجر فرد سبق قيده برقم  126694 :قيدت فى 2007-05-29
برقم ايداع  2906وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 214ضياء صلح الدين عبدالرحمن السيد كابوه تاجر فرد سبق قيده برقم  129406 :قيدت فى
 2008-07-24برقم ايداع  4308وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-07-23
 - 215صباح السيد مخدوم مخدوم تاجر فرد سبق قيده برقم  132148 :قيدت فى  2010-02-14برقم
ايداع  913وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-13
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 66 of 72

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 216على عثمان الحسينى ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم  135662 :قيدت فى  2012-05-16برقم
ايداع  2514وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 217محمود على على عبدالحميد فياض تاجر فرد سبق قيده برقم  135877 :قيدت فى 2012-07-29
برقم ايداع  3516وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-28
 - 218فردوس حامد الرفاعى السيد البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  137244 :قيدت فى
 2013-12-04برقم ايداع  4767وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-12-03
 - 219خالد محمد القدرى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  137418 :قيدت فى  2014-02-09برقم
ايداع  530وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-08
 - 220حسنات عبدا شفيق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  138405 :قيدت فى  2015-01-26برقم
ايداع  352وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-25
 - 221عبير عبدالحميد عبدالمنعم درغام تاجر فرد سبق قيده برقم  140494 :قيدت فى 2016-10-10
برقم ايداع  5738وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-09
 - 222سحر السيد عبدالكريم السيد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  99574 :قيدت فى 1996-11-19
برقم ايداع  6369وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-18
 - 223محمد محمد اسماعيل بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  102979 :قيدت فى  1998-03-07برقم
ايداع  1296وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-06
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تجديد شركات
 - 1شركه محمد عبدالوهاب العزب الشهابى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  108634 :قيدت فى
 2000-02-05برقم ايداع  690وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/02/2025ص
 - 2منى عزالدين احمد حسنى خليل وشريكها شركة سبق قيدها برقم  132553 :قيدت فى 2010-04-28
برقم ايداع  2445وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/04/2025
12:00:00ص
 - 3بنك القاهره شركه مساهمه شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1956-02-02برقم ايداع
 139وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2026ص
 - 4ليوجد شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1956-02-02برقم ايداع  139وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2026ص
 - 5بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1957-04-14برقم ايداع  779وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/04/2027ص
 - 6ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1957-04-14برقم ايداع  779وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/04/2027ص
 - 7بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1979-04-17برقم ايداع  1780وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/04/2024ص
 - 8ليوجد شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1979-04-17برقم ايداع  1780وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/04/2024ص
 - 9بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1982-10-28برقم ايداع  4938وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/10/2022ص
 - 10ج -ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  38833 :قيدت فى  1982-10-28برقم ايداع  4938وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/10/2022ص
 - 11شركة السيد خليفه عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  65867 :قيدت فى  1978-06-06برقم ايداع
 2132وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2023ص
 - 12شركه السيد خليفه عمرو وشركاه شركة سبق قيدها برقم  65867 :قيدت فى  1989-06-24برقم
ايداع  3343وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/06/2024
12:00:00ص
 - 13شركه عبدالرحمن على المرابع وولده شركة سبق قيدها برقم  71801 :قيدت فى  1981-09-16برقم
ايداع  5747وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/09/2026
12:00:00ص
 - 14شركه جرجس ايوب حنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  93650 :قيدت فى  1992-08-16برقم
ايداع  3345وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/08/2022
12:00:00ص
 - 15شركه جرجس ايوب حنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  93650 :قيدت فى  1992-08-16برقم
ايداع  3346وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/08/2022
12:00:00ص
 - 16ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  93650 :قيدت فى  1992-08-16برقم ايداع  3346وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/08/2022ص
 - 17شركه سامى محمد السيد ابراهيم يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  116745 :قيدت فى
 2002-12-31برقم ايداع  6739وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/12/2022ص
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 - 18شركه اولد البهوتى سامح عبدالنبى محمد البهوتى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  132323 :قيدت
فى  2010-03-16برقم ايداع  1638وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2025ص
 - 19شركة مصر لتامينات الحياه ش 0ت0م0م (التامين الهليه سابقا) شركة سبق قيدها برقم 134744 :
قيدت فى  2011-09-27برقم ايداع  4492وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/09/2026ص
 - 20ليوجد شركة سبق قيدها برقم  134744 :قيدت فى  2011-09-27برقم ايداع  4492وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/09/2026ص
 - 21ليوجد شركة سبق قيدها برقم  140219 :قيدت فى  2016-07-25برقم ايداع  4327وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/07/2026ص
 - 22مباشر لتداول الوراق الماليه والسندات شركة سبق قيدها برقم  140219 :قيدت فى 2016-07-25
برقم ايداع  4327وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/07/2026
12:00:00ص
 - 23شركه جورج فريد رزق فرج وشركاه شركة سبق قيدها برقم  91055 :قيدت فى 1990-05-30
برقم ايداع  3189وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/05/2025
12:00:00ص
 - 24نشات فوزى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  100667 :قيدت فى  1997-05-06برقم ايداع
 2371وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2027ص
 - 25وائل احمد خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  135356 :قيدت فى  2012-03-05برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2027ص
 - 26ج مطحن التحاد شركة سبق قيدها برقم  48240 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع  3584وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 27شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  48240 :قيدت فى  2007-07-03برقم
ايداع  3584وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/07/2027
12:00:00ص
 - 28سلوى محمد عمر فرغلى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  124838 :قيدت فى  2006-07-20برقم
ايداع  4025وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/07/2026
12:00:00ص
 - 29شركه محمد عاطف عبدالنبى شاهين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  135396 :قيدت فى
 2012-03-13برقم ايداع  1307وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/03/2027ص
 - 30شركة ابوالفتوح محمد عبدالمنعم ابوالفتوح فوده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  134118 :قيدت فى
 2011-04-13برقم ايداع  1685وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/04/2026ص
 - 31شركه اميمه سيد عبدالعزيز وشركاها مروه محمد حسن وهند محمد حسن شركة سبق قيدها برقم :
 141063قيدت فى  2017-01-08برقم ايداع  148وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/01/2027ص
 - 32شركه محمد احمد محمد فرج سعاده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  142033 :قيدت فى
 2017-06-05برقم ايداع  3909وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 33وفاء جورجى بطرس وشركاها شركة سبق قيدها برقم  64068 :قيدت فى  1977-04-24برقم ايداع
 4514وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 34هشام حمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  142017 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 3833وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
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 - 35عبدالنبى محمد عبدالنبى رضوان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  100711 :قيدت فى
 1997-05-12برقم ايداع  2509وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/05/2027ص
 - 36ماجد فريد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  140596 :قيدت فى  2016-10-25برقم ايداع 6201
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/10/2026ص
 - 37شركه اسعد صبرى اسعد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  114802 :قيدت فى  2002-03-31برقم
ايداع  1851وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/03/2027
12:00:00ص
 - 38دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى
 30 6 2010شركة سبق قيدها برقم  157920 :قيدت فى  1981-11-12برقم ايداع  1000001وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/11/2026ص
 - 39شركه ايمان يوسف احمد العماوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  108522 :قيدت فى
 2000-01-22برقم ايداع  348وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/01/2025ص
 - 40شركه احمد كمال الدين حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  119362 :قيدت فى 2004-04-17
برقم ايداع  1626وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/04/2024
12:00:00ص
 - 41شركة عبدالرحمن السيد بكر البرعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  134410 :قيدت فى
 2011-06-20برقم ايداع  2937وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/06/2026ص
 - 42ماهر محمد بيومى الدجوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  84003 :قيدت فى  1987-04-14برقم
ايداع  2276وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/04/2027
12:00:00ص
 - 43شركه الباتعه عبدالغفار عبدا موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  124645 :قيدت فى
 2006-06-28برقم ايداع  3562وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/06/2026ص
 - 44بنك التنميه الصناعيه والعمال المصرى شركة سبق قيدها برقم  66325 :قيدت فى 2011-01-24
برقم ايداع  474وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/01/2026
12:00:00ص
 - 45ج-ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  66325 :قيدت فى  2011-01-24برقم ايداع  474وفى تاريخ
 2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/01/2026ص
 - 46بنك التنمية الصناعيه ش .م.م شركة سبق قيدها برقم  66325 :قيدت فى  1987-07-02برقم ايداع
 3577وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 47بنك التنميه الصناعيه والعمال المصرى ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  66325 :قيدت فى
 1987-07-02برقم ايداع  3577وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/07/2027ص
 - 48ليوجد شركة سبق قيدها برقم  66325 :قيدت فى  1987-07-02برقم ايداع  3577وفى تاريخ
 2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 49بنك التنميه الصناعيه والعمال المصرى ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  66325 :قيدت فى
 1978-10-10برقم ايداع  3678وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/10/2023ص
 - 50شركة ابناء محمد محمد الشقفى شركة سبق قيدها برقم  79761 :قيدت فى  1985-05-09برقم ايداع
 2506وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/05/2025ص
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 - 51شركه طارق محمد سيد احمد شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم  126171 :قيدت فى
 2007-03-06برقم ايداع  1088وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2027ص
 - 52شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  48240 :قيدت فى  1992-07-28برقم
ايداع  3018وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/07/2027
12:00:00ص
 - 53ليوجد شركة سبق قيدها برقم  48240 :قيدت فى  1992-07-28برقم ايداع  3018وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/07/2027ص
 - 54شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة مساهمه مصريه خاضعه لحكام القانون رقم  159لسنه 1981
شركة سبق قيدها برقم  48240 :قيدت فى  2007-09-09برقم ايداع  1000001وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/09/2022ص
 - 55شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة مساهمه مصريه خاضعه لحكام القانون رقم  159لسنه 1981
شركة سبق قيدها برقم  48240 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع  1000002وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 56شركه عادل محمد عبدالمقصود شحاته وشريكته شركة سبق قيدها برقم  99209 :قيدت فى
 1996-09-29برقم ايداع  5173وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/09/2026ص
 - 57رشاد ابراهيم محمد الشناوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  136166 :قيدت فى 2012-10-15
برقم ايداع  4773وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/10/2022
12:00:00ص
 - 58كوبا شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2016-03-08برقم ايداع  1369وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/03/2026ص
 - 59محمد عزت عبدالرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2016-03-08برقم
ايداع  1369وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2026
12:00:00ص
 - 60تاون تيم شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2016-03-08برقم ايداع  1370وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/03/2026ص
 - 61محمد عزت عبدالرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2016-03-08برقم
ايداع  1370وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2026
12:00:00ص
 - 62تاون تيم  TOWN Teamشركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2013-11-14برقم ايداع
 4404وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/11/2023ص
 - 63محمد عزت عبدالرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2013-11-14برقم
ايداع  4404وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/11/2023
12:00:00ص
 - 64محمد عزت عبدالرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2013-11-14برقم
ايداع  4405وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/11/2023
12:00:00ص
 - 65ميركاتو شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2013-11-14برقم ايداع  4405وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/11/2023ص
 - 66تاون تيم  Town Teanشركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2013-11-14برقم ايداع
 4406وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/11/2023ص
 - 67محمد عزت عبدالرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  137165 :قيدت فى  2013-11-14برقم
ايداع  4406وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/11/2023
12:00:00ص
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 - 68الشركه المصريه لتجاره الكيماويات " سيجال " شركة سبق قيدها برقم  157866 :قيدت فى
 1978-11-15برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/11/2023ص
 - 69شركه احمد صلح احمد البندارى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  116804 :قيدت فى
 2003-01-12برقم ايداع  154وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/01/2023ص
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