جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب المحله الكبرى 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
 - 1عبدالحميد محمد محمد البحراوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5564ورقم قيد  67553محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير جرارات زراعية ,بجهة محافظة الغربية
برج الصعايدة من شارع عمار بن ياسر  -منشية البكرى بملك /عصام خميس رمضان حمودة
 - 2حضريه عبدالفتاح السيد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5571ورقم قيد  67554محل رئيسى عن مصنع تفتيح اسطبه ,بجهة محافظة الغربية ميت السراج بملك/
محمود احمد عبدالشافى على سليم
 - 3شخبة لتجارة العلف والمحاصيل الزراعية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  5573ورقم قيد  67555محل رئيسى عن تجارة العلف والمحاصيل الزراعية ,بجهة محافظة
الغربية الجابرية بملك /زكية مسعد متولى مندور
 - 4محمود ابراهيم عبدالمجيد الجيار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5578ورقم قيد  67556محل رئيسى عن تجاره غزل ,بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك /عبدالمجيد
ابراهيم الجيار
 - 5محمد السيد محمود الشافعى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5580
ورقم قيد  67557محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة الغربية
محلة ابوعلى بملك /صلح جمال ابراهيم تمساح
 - 6احمد رشاد السعيداللفى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5581
ورقم قيد  67558محل رئيسى عن مكتب استيراد ( ماعدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة ) 6
والتصدير ( فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك) ,بجهة محافظة الغربية ش0الشاطبى -سوق اللبن بملك/
احمد السعيد عبده المرساوى
 - 7وفاء السعيد عبدالعظيم صالح تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5582
ورقم قيد  67559محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية محله حسن بملك/
محمود جميل عبدالباقى خطاب
 - 8احمد محمد احمد الجمال تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5583
ورقم قيد  67560محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الغربية كفر سعدون بملك /محمد احمد
محمد الجمال
 - 9محمد السعيد عبدالفتاح عطاا تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5584ورقم قيد  67561محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات مواد بناء ,بجهة محافظة الغربية ميت
بدر حلوه بملك /ام احمد عبدا احمد ابوقوطه
 - 10بلل علء متولى متولى مقبل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5588
ورقم قيد  67562محل رئيسى عن ورشه الوميتال ,بجهة محافظة الغربية الطريق الدائرى بملك /هاله محمود
عبدالمعطى قادوس
 - 11عطاء ا محمد عبدالعزيز عثمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5591ورقم قيد  67563محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل ( ماعدا الدوية ) ,بجهة محافظة
الغربية محلة زياد بملك /عبدا الحسن مصطفى الذكى الجندى
 - 12اسامه طلعت محمد سليم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  5604ورقم
قيد  67564محل رئيسى عن مصنع تدوير وتخريز البلستيك ,بجهة محافظة الغربية عزبه عابدين العتوه
القبليه بملك /هانى طلعت محمد سليم
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 - 13سعاد محمد السيد الشورى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5619
ورقم قيد  67565محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية قطور المحطة بملك/سامح عصام محمود
السيسى
 - 14السعيد عبدالعاطى محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5630ورقم قيد  67566محل رئيسى عن تجميع وتوزيع منتجات اللبان ,بجهة محافظة الغربية شبرا نبات
بملك/رمضان فرحات غازى عبدالخالق
 - 15مصطفى رمضان السعيد صادق تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5633ورقم قيد  67567محل رئيسى عن بيع موتسكلت وتروسكلت ,بجهة محافظة الغربية اول شارع
النتاج امام شركة مصر للغزل والنسيج بملك /امال السيد معوض عبدالرحمن
 - 16مصنع غنيم للملبس الجاهزة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5634ورقم قيد  67568محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية النور  -عزبة توما  -كفر الجنينة بملك /هانى جمعة محمود حسن
 - 17ايمان السيد ابوالمجد دويدار تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5637
ورقم قيد  67569محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية بنا ابوصير بملك /احمد الششتاوى احمد عماره
 - 18زينب عصام الحسينى امين السجاعى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  5642ورقم قيد  67570محل رئيسى عن حضانه اطفال بمشتملتها ( فيماعدا المن والحراسه
والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة الغربية 2ش 0حمزه بن عبدالمطلب -منشيه
البكرى  -امام مستشفى الصفوه بملك /محمد اسحق طعمه
 - 19احمد عبدالفتاح احمد بدره تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5644
ورقم قيد  67571محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه (عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها) ,بجهة
محافظة الغربية  38شارع محمد مبارك _الجمهوريه بملك /احمد على ابوالعل سعد
 - 20حمادة عبدالحكيم على بدره تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5645
ورقم قيد  67572محل رئيسى عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة ,بجهة محافظة الغربية حمزة بن
عبدالمطلب  -منشية البكرى بملك /محمد اسحق طعمة على
 - 21سوبر ماركت عطا ا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  5646ورقم
قيد  67573محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية شارع محمد المنسوب عزبه ابودراع بملك/
حامد فتحى حامد عطا ا
 - 22عبدا بكر احمد مصطفى السعدنى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  5654ورقم قيد  67574محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه),
بجهة محافظة الغربية الوحدات رقم484و 485بقطاع الغزل _المنطقه الصناعيه الجديده بملك /الهيئه العامه للتنميه
الصناعيه
 - 23عبدا سعيد عبدا عبدالقادر فرج تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5655ورقم قيد  67575محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات ,بجهة محافظة الغربية  12شارع نور الدين
عزبة رجب القاضى بملك /نبوية بكر ابراهيم مرسى سالم
 - 24احمد السعيد احمد النجار تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5656
ورقم قيد  67576محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى ) ,بجهة محافظة الغربية  5حارة تميده من شارع النتاج بملك /السيد عبد ا حسن صقر
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 - 25عبدالسلم محمد عبدالسلم صالح تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5661ورقم قيد  67577محل رئيسى عن ورشه لتصنيع الموبليات ومعرض للموبليات ,بجهة محافظة الغربية
البشيط بملك /سالمه محمد الصادق ناصف
 - 26جمال عبدالعزيز عبده الملط تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5662
ورقم قيد  67578محل رئيسى عن تجارة مفروشات وملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية بطينة بملك /عبدالعزيز عبده الملط
 - 27محمد سعد رمضان الفقى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5664
ورقم قيد  67579محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتشطيبات ,بجهة محافظة الغربية بطينه بملك /امل
ابراهيم الحسنين
 - 28سماح محمد ابواليزيد البيارى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5667ورقم قيد  67580محل رئيسى عن ملبس واكسسوارات جمله وقطاعى (عدا ما يختص الملبس
العسكريه) ,بجهة محافظة الغربية الشين بملك /احمد محسن احمد يوسف القاضى
 - 29احمد محمد حسن النجار تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5668
ورقم قيد  67581محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية الجيش امام المستشفى المركزى بملك /احمد
محمد حامد السيد حسين
 - 30هيثم مصطفى محمد السمنودى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5669ورقم قيد  67582محل رئيسى عن تجاره وتوزيع منتجات اللبان ,بجهة محافظة الغربية شارع رافت
الليثى منشيه البكرى بملك /محمود فاروق محمود المصرى
 - 31محمود على احمد شيخ الدار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 5672
ورقم قيد  67583محل رئيسى عن مصنع كرتون ( ماعدا مايختص بالطباعة ) ,بجهة محافظة الغربية
العامرية بملك /اسلم احمد محمد كميلة
 - 32مروة ابراهيم عبدالحميد سعدة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5683ورقم قيد  67584محل رئيسى عن تجارة كرتون ( ماعدا مايختص بالطباعة ) ,بجهة محافظة الغربية
عياش بملك /السيد عبدالغفار البلتاجى
 - 33سلمه فتحى عبداللطيف الدمنهورى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5684ورقم قيد  67585محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية محله ابوعلى بملك /ياسر محروس محمد الشاذلى
 - 34هلل مصطفى محمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5685ورقم قيد  67586محل رئيسى عن تجاره الدوات الصحيه والكهربائيه ,بجهة محافظة الغربية شبرا
بلوله بملك /رمضان هلل مصطفى محمد سلمه
 - 35عبير احمد المتولى العشماوى تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5687ورقم قيد  67587محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية  161شارع احمد عبدالعظيم امتداد محب بملك/خالد السيد محمد نصر الدين
 - 36احمد حسين جلل العطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5688
ورقم قيد  67588محل رئيسى عن حدايد وبويات ,بجهة محافظة الغربية سجين الكوم بملك /حسين جلل
حسين العطفى
 - 37احمد كامل ابراهيم ابونار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5689
ورقم قيد  67589محل رئيسى عن مصنع نسيج مستطيل ,بجهة محافظة الغربية عزبه البغدادى -القيراطيه
بملك /جملت مرزوق محمد عجيزه
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 - 38بدور نصر محمد نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5690
ورقم قيد  67590محل رئيسى عن بلى استيشن ,بجهة محافظة الغربية الناصريه بملك /احمد عبدالمنعم
عبداللطيف زايد
 - 39حسام رضا فوزى على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5696ورقم قيد  67591محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية شارع الفريق رضا حافظ امام بى تك نادى بلديه المحله بملك /محمد عبدا عبدالحليم سعيد
 - 40حمدى فرج محمد فرج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5699
ورقم قيد  67592محل رئيسى عن تجاره ملبس (عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة الغربية
 125شارع عبدالشافى بملك /عبدالفتاح صديق عبدالفتاح
 - 41محمد عزت حلمى مصطفى بصل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5700ورقم قيد  67593محل رئيسى عن محل جزاره ,بجهة محافظة الغربية شارع الثوره السبع بنات بملك/
عماد عرابى البهلوان
 - 42صيدليه منه ا المحلوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5702
ورقم قيد  67594محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية  13شارع السعيد سراج من شارع مدرسه
التجاره منطقه القوتلى بملك /محمد السعيد السيد الشرمبخى
 - 43عبير الششتاوى يوسف محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  5704ورقم قيد  67595محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية  21شارع زيدان السكة الوسطى بملك /ميادة توفيق محمد محجوب
 - 44محمد محمد احمد ابو العنين تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5708
ورقم قيد  67596محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شبرا نباص بملك/
عبدالرحمن على محمد بردة
 - 45صفوان عبدالغنى احمد الديب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5709
ورقم قيد  67597محل رئيسى عن خرازه بلستيك ,بجهة محافظة الغربية كوم على بملك /احمد سامى السيد
المرشدى
 - 46خالد مسعد محمود ابوكفر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5710
ورقم قيد  67598محل رئيسى عن تجاره اكسسوار محمول (عدا النترنت) ,بجهة محافظة الغربية ميت حبيب
 /مركز الشباب بملك /مركز شباب ميت حبيب
 - 47صباح عادل محمد الجحشه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5711
ورقم قيد  67599محل رئيسى عن مصنع مفروشات ,بجهة محافظة الغربية حاره الساحه صفط تراب بملك/
محمد جلل فخرالدين الشندلتى
 - 48الشهاوى لخدمات النقل تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 5732
ورقم قيد  67600محل رئيسى عن مكتب خدمات نقل ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم
النقل البرى و الدولى ) ,بجهة محافظة الغربية السجاعية بملك /عبدالوارث عبدالصمد عبدالرحمن
 - 49مسعد محمد محمد شوقى احمد تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5734ورقم قيد  67602محل رئيسى عن مصنع نسيج ميكانيكى ,بجهة محافظة الغربية المعتمدية بملك/
عباس سيد احمد عباس عبده
 - 50سامى عبدالمنعم رمضان فاضل تاجر فرد رأس ماله  450,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 5738ورقم قيد  67603محل رئيسى عن صاله افراح ,بجهة محافظة الغربية منشاه المراء بملك /نهله
المحمدى عبدالمعطى صديق
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 - 51اشرف السيد السيد عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5766ورقم قيد  53368رئيسى آخر عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية بشبيش بملك /السيد السيد عبدالقادر
 - 52يسرى محمد عبدالعزيز بلل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5743ورقم قيد  67604محل رئيسى عن ورشة نجارة موبيليا ,بجهة محافظة الغربية بشبيش بملك /محمد
عبدا عبدالحميد ابراهيم
 - 53عيد السيد سليمان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5748
ورقم قيد  67605محل رئيسى عن مصنع ملبس (عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة الغربية
شارع زكريا السكه الوسطى بملك /محمد احمد احمد شحاته
 - 54محمود جمال عبدالعليم احمد درويش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  5750ورقم قيد  67606محل رئيسى عن توريدات مواد غذائيه وخضروات ,بجهة محافظة الغربية
شبرابلوله بملك /محمد جمال عبدالعليم درويش
 - 55محمد بديع مصطفى الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5752ورقم قيد  67607محل رئيسى عن مصنع تشكيل بلستيك ,بجهة محافظة الغربية العتوه القبليه بملك/
سعيد عبدالقادر شريف
 - 56سالى عبدا رمضان عبدا الحسانين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  5761ورقم قيد  67608محل رئيسى عن مزرعة لبيع وتربية الدواجن ,بجهة محافظة الغربية عطاف
بملك /حلمى هلل عبدالعزيز شعبان
 - 57محمود رمضان عبدالعزيز محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  5764ورقم قيد  67609محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية عزبه
كوم الوالى -العتوه القبليه بملك /حنيفه محمد رمضان وعبدا ومحمد رمضان عبدالعزيز محمد خليل
 - 58علء رضا محمد الفقى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5768
ورقم قيد  67610محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة الغربية صفط تراب بملك /شاكر محمد
عبدالحميد العيسوى
 - 59حسن صلح اسماعيل ابو الحمايل تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5774ورقم قيد  67611محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية  6شارع السيد عقل  /المنشيه الجديده بملك /صلح اسماعيل ابوالحمايل
 - 60مصطفى شريف محمد غازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5775ورقم قيد  67612محل رئيسى عن تجارة اسمنت ,بجهة محافظة الغربية شارع مساكن تحيا مصر
الطريق الدائرى بملك /عزت على على جبان
 - 61سوسو الموافى عيسى حامد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 5790
ورقم قيد  67613محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الغربية ميت حبيب بملك /ايمن عرفات عبده
ابوادريس
 - 62حسنى احمد عبدالعزيز الشعراوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 5791ورقم قيد  67614محل رئيسى عن مكتب لتجارة وتوريدات المعدات الثقيلة ,بجهة محافظة الغربية
نمرة البصل بملك /وفاء زيدان رمضان
 - 63اسامه البسيونى عبدالوهاب بلح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5830ورقم قيد  52261رئيسى آخر عن مصنع ملبس جاهزه (عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية عزبة راتب  -العامريه بملك /عبدا غازى السيد عامر
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 - 64ياسين السعيد جاد محمد احمد كرام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5849ورقم قيد  66198رئيسى آخر عن معرض لتجاره القمشه والمنسوجات ,بجهة محافظة الغربية البنوان
بملك /السعيد جاد محمد احمد كرام
 - 65محمود يحي ابوالمجد المتولى السبكى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  5795ورقم قيد  67615محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل واكسسوار حريمى وملبس
حريمى ( ماعدا مايختص بالدوية بكافة انواعها والملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة الغربية  3شارع ابوهرجة -
ابوراضى بملك /عماد معوض سعد اسماعيل
 - 66رحاب سعيد مغازى مغاورى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5798ورقم قيد  67616محل رئيسى عن مقله لب وسودانى ,بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/
ممدوح على على جاد
 - 67ممدوح محمد البيومى على تاجر فرد رأس ماله  600,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5799ورقم قيد  67617محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية طنبارة  -بملك/
احمد على محمد عمارة
 - 68امام سمير امام الحو تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  5804ورقم قيد
 67618محل رئيسى عن مكتب مقاولت كهربائية ,بجهة محافظة الغربية كفر ابوجندى بملك /حاتم سمير امام
الحو
 - 69هناء عبدالمنعم عبدالجليل ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5806ورقم قيد  67619محل رئيسى عن دخول مزادات اسواق مواشى ,بجهة محافظة الغربية الراهبين -
بملك /الشحات السيد السيد الخولى
 - 70النجار لبيع منتجات التعبئه والتغليف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  5808ورقم قيد  67620محل رئيسى عن بيع منتجات تعبئه وتغليف ,بجهة محافظة الغربية بلقينا بملك/
عزه حسن الخيارى
 - 71مصطفى رمضان كامل البلتاجى تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5810ورقم قيد  67621محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية  11شارع طلعت النجار متفرع من شارع عمار بن ياسر  -منشية البكرى بملك /سامى السيد
 - 72احمد محمد ابوالعل جمال الدين تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5811ورقم قيد  67622محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة الغربية  2شارع عبدالمنعم سالم
متفرع من شكرى القوتلى بملك /هانى محمد ابوالعل جمال الدين
 - 73ادهم ايمن توفيق محمود مصباح تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5818ورقم قيد  67623محل رئيسى عن معرض سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة الغربية قطور
المحطة بملك /ايمن توفيق محمود مصباح
 - 74امل محمود عبدالموجود محمد جنش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  5822ورقم قيد  67624محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة الغربية المعتمديه بملك /وائل موسى
ابوالعز المرسى
 - 75اسماعيل عبدالعاطى فرج ابراهيم فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  5831ورقم قيد  67625محل رئيسى عن مطعم كشرى ,بجهة محافظة الغربية  10شارع ابوالفضل
ميدان الشون بملك /سامح احمد محمد رجب
 - 76اشرف حسنين السيد لطف تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 5838
ورقم قيد  67626محل رئيسى عن معرض سيارات وقطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الغربية شارع البان
الكابتن ابوراضى بملك /محمد عبدالعاطى شاهين
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 - 77ريهام محمد عبدالعظيم السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5842ورقم قيد  67628محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة والمفروشات ( ماعدا الملبس العسكرية ),
بجهة محافظة الغربية خلف مستشفى  6اكتوبر ابوشاهين بملك /جمال كامل عنتر
 - 78عزت عدلى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  5846ورقم قيد  67629محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات اجهزة رياضية ,بجهة محافظة الغربية
 704الدور السابع ابراج النصر شارع وابور النور بملك /عدلى محمد على الحايس
 - 79محمد محمد ابوعلى للستيراد والتصدير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  5889ورقم قيد  36043رئيسى آخر عن تصنيع وتجميع حلبات والت زراعيه ,بجهة محافظة الغربية
شبرابابل بملك /صاحب الشان  /محمد محمد عبدالعزيز ابوعلى
 - 80محمد عبدالعاطى محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5859ورقم قيد  67630محل رئيسى عن مكتب تسويق منتجات تجميل (عدا ما يختص بالدويه) ,بجهة
محافظة الغربية دخميس بملك /عبدالعاطى محمد اسماعيل
 - 81يحيى زكريا محمود محمد المحلوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  5861ورقم قيد  67631محل رئيسى عن مصبغة ,بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم بملك/
ابوزينة سلمة احمد الشافعى
 - 82احمد محمد عبدالعزيز معوض تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5862ورقم قيد  67632محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الغربية شارع الجيش بملك /اسماعيل سعد
احمد محمد عويس
 - 83احمد الحسانين الحسانين عبدالباقى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5868ورقم قيد  67633محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية ابوصير بملك /المغاورى الحسانين الحسانين عبدالباقى
 - 84سناء ممدوح عبدالرحمن البدوى تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5869ورقم قيد  67634محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية مسجد الزاويه _نشيل بملك /اسامه
ممدوح عبدالرحمن البدوى
 - 85فتوح السعيد احمد ابوالسيد تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5872
ورقم قيد  67635محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية سمل بملك /فتوح
احمد عبدالعال ابوالسيد
 - 86جرجس ناجى نجيب وهبه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5873
ورقم قيد  67636محل رئيسى عن مركز تجميل ,بجهة محافظة الغربية  23الشارع العمومى بجوار المسجد
الكبير العلو بملك /محمود عبدالعزيز عبدالعزيز على
 - 87العرسى لتجارة الجهزة الكهربائية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5876ورقم قيد  67637محل رئيسى عن تجارة الجهزة الكهربائية ,بجهة محافظة الغربية شبرا بابل بملك/
رافت الخضر العرسى
 - 88كريم احمد سعد عشرين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5879
ورقم قيد  67638محل رئيسى عن الستيراد ماعدا المجموعه  19والفقره 36من المجموعه  6والتصدير (فى
حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك) ,بجهة محافظة الغربية المدارس بملك /جمال جابر عثمان ابراهيم
 - 89ابو المجد لتجارة مستحضرات التجميل والعطور تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  5882ورقم قيد  67639محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل وعطور (
ماعدا مايختص بالدوية ) ,بجهة محافظة الغربية  4امتداد محب بجوار مسجد السعد بملك /ابراهيم صلح ابراهيم
السيد ابو المجد
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 - 90وائل بلل فرج عبدا فرج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5883ورقم قيد  67640محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الغربية شارع الوحده ابوصير
بملك /بلل فرج عبدا فرج
 - 91رضا محمد مطاوع غلب تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5884
ورقم قيد  67641محل رئيسى عن التصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ,بجهة محافظة الغربية
البنوان بملك /محمد مطاوع غلب
 - 92محمود طه زاهر احمد الغر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 5885
ورقم قيد  67642محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الغربية منشيه محى سعد شارع
عبدالحميد العرابى بملك /طه زاهر احمد الغر
 - 93ايه ممدوح زهير سالم ابوبردة تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 5887ورقم قيد  67643محل رئيسى عن معمل تصنيع البان ,بجهة محافظة الغربية طريق عزبة الحو
الولى شبرابلولة بملك /مجدى بدر محمد عبدالخالق
 - 94غازى لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5922
ورقم قيد  57929رئيسى آخر عن تعبئة وتغليف مواد غذائية ,بجهة محافظة الغربية عزبة الشامى  -طرينة
بملك /السعيد محمد رزق قاسم
 - 95وائل عبدالمجيد للغزل والستيراد والتصدير تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-09
برقم ايداع  5899ورقم قيد  66559رئيسى آخر عن مصنع نسيج ميكانيكى ,بجهة محافظة الغربية المعتمدية
شارع فرن العجيزى بملك /مها حمدى اسماعيل الكنانى
 - 96صباح السيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 5907
ورقم قيد  67644محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
الغربية عزبه فرج _البنوان بملك /فوزى محمد السيد ابوالعطا
 - 97نوسه عبدالفتاح عبدالفتاح الجنزورى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  5908ورقم قيد  67645محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية الشين بملك /محمد عبدالعزيز
على نحيله
 - 98مصطفى هلل مصطفى هلل عبيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  5909ورقم قيد  67646محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا مايختص الملبس العسكرية ),
بجهة محافظة الغربية نمرة البصل بملك /السيد عبدالرحمن عبدالمجيد جودة
 - 99فايزة شعيب عبدالعزيز الخولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5911ورقم قيد  67647محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية شبرا نباص
بملك /محمد عبدالواحد احمد الكتامى
 - 100ناصف لبيع الذهب تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  5913ورقم
قيد  67648محل رئيسى عن بيع الذهب( بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ المصوغات
والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه) ,بجهة محافظة الغربية سعد زغلول بملك /ابراهيم سامى
ناصف
 - 101ريهام رجب البيومى صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5914ورقم قيد  67649محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية عزبة الروضة
كفر البسطويسى بملك /السيد احمد محسن محمود
 - 102ابراهيم اليمانى عبدالصمد شكر تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5918ورقم قيد  67650محل رئيسى عن مكتب هندسى ومقاولت ,بجهة محافظة الغربية الجابريه بملك/
اليمانى عبدالصمد اليمانى شكر
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 103محمد عبدالمنصف محمد الجزار تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5924ورقم قيد  67651محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه ( عد اما يختص بالملبس العسكريه ) ,بجهة
محافظة الغربية ش 0مسجد القصراوى -محله ابوعلى بملك /سهير عزت على حسان
 - 104وليد رضا احمد ابراهيم ابو العز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5929ورقم قيد  67652محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية الجزيرة -
منشاة المراء بملك /ابراهيم رضا ابو العز
 - 105اشرف ابراهيم محمد العجيزى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5932ورقم قيد  67653محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه و توريدات مواد بناء ,بجهة محافظة الغربية
ش 0الجلء -برج لمار بجوار استديو الموناليزا بملك /محمد احمد ابراهيم عبدالقادر البربرى
 - 106رضا مصطفى حسن شلباية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 5935ورقم قيد  67654محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة الغربية شارع سعد محمد سعد
ابوراضى بملك /رضا مصطفى حسن شلبانة
 - 107محمد مدنى يعقوب محمد كره تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5978ورقم قيد  66971رئيسى آخر عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية العامرية بملك/
سعد صبرى سعد السيد
 - 108محمود سعد عرفة حسنين شهاب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5936ورقم قيد  67655محل رئيسى عن تجارة خضروات وفاكهة ,بجهة محافظة الغربية بوريج بملك/
ارزاق محمد عامر المطاطى
 - 109احمد محمد ابراهيم غنيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5937
ورقم قيد  67656محل رئيسى عن تبريد وتصنيع البان ,بجهة محافظة الغربية نشيل بملك /محمد ابراهيم السيد
غنيم
 - 110خليل لتجاره القمشه والمنسوجات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  5938ورقم قيد  67657محل رئيسى عن تجاره اقمشه ومنسوجات ,بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى
القنطره -مركز المحله الكبرى  -الطريق الدائرى بملك /مجدى عبدالحميد محرز
 - 111عزيزه محمد عبدالهادى متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5943ورقم قيد  67658محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية عطاف -بملك/
محمد هلل محمد
 - 112السيد محمد سعد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5944
ورقم قيد  67659محل رئيسى عن تجارة مفروشات وملبس جاهزة ( ماعدا مايختص بالملبس العسكرية ),
بجهة محافظة الغربية الشهيدى بملك /سعد محمد سعد حسن
 - 113محمود طاهر عبدالحميد عبدا تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5945ورقم قيد  67660محل رئيسى عن استيراد وتصدير سيارات ,بجهة محافظة الغربية ميت حبيب بملك/
مصطفى محمد عبدالحميد عبدا
 - 114مصطفى السيد محمد الصيرفى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5948ورقم قيد  67661محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوة بملك/
داليا صلح عبدالبارى صقر
 - 115مصنع محمد سعيد للملبس الجاهزة تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  5951ورقم قيد  67662محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا مايختص الملبس العسكرية ),
بجهة محافظة الغربية عياش بملك /جمال محمد سعيد

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 116حلمى عبدالغنى محمود السنبختى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5952ورقم قيد  67663محل رئيسى عن مكتب لتجاره وتوزيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة الغربية
كفر الثعبانيه بملك /عبدالغنى محمود السنبختى
 - 117شادى محمد احمد بسيونى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5953
ورقم قيد  67664محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة الغربية
شارع محمد سليم المنطقة الصناعية بملك /محمد احمد محمد بسيونى
 - 118عبداللطيف السيد نصر البربرى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5959ورقم قيد  67665محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير الت زراعية ,بجهة محافظة الغربية ميت
حبيب بملك /الخطيب السيد نصر البربرى
 - 119عبدالعزيز محمود عبدالعزيز بسيونى وحيش تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  5962ورقم قيد  67666محل رئيسى عن معرض تجارة سيارات ,بجهة محافظة الغربية دماط
بملك /شادية عبدالعال عبدالغنى النجار
 - 120صالح ابراهيم عاصم الحلوجى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5963ورقم قيد  67667محل رئيسى عن الستيراد فيماعدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه 6
والتصدير (فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك) ,بجهة محافظة الغربية شارع نعمان العصر بملك /خالد
على الدمرداش
 - 121محمد طلعت على غازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5967
ورقم قيد  67668محل رئيسى عن تجاره اسمنت ,بجهة محافظة الغربية شارع السيد الصياد السكه الوسطى
بملك /اميره على على حياه
 - 122عبدا محمد عبدالحميد ابو النجا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5971ورقم قيد  67669محل رئيسى عن التصدير فى حدود اللوائح والقوانين ,بجهة محافظة الغربية 42
شارع المامون منشية البكرى بملك /تهانى عباس حسن احمد
 - 123محمد على كامل محمد البوشى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5975ورقم قيد  67670محل رئيسى عن مطعم بيتزا وفطير ,بجهة محافظة الغربية  16شارع ابراهيم نافع
امتداد شكرى القوتلى بملك /امل السعيد عبدالوهاب النواوى
 - 124على فتح ا على عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5976ورقم قيد  67671محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
جهاز النقل الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة الغربية السجاعية بملك /سعد فتح ا على عبدالحميد
 - 125محمد عبدالهادى محمد فرهود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5979ورقم قيد  67672محل رئيسى عن مكتب تصدير ( فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ) ,بجهة
محافظة الغربية ميت بدر حلوه بملك /هانم وفا حسن ابوعجور
 - 126اسماء عبدالفتاح عبدالعزيز قاسم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5980ورقم قيد  67673محل رئيسى عن بيوتى سنتر ,بجهة محافظة الغربية شرق المصرف _محله زياد
بملك /احمد السيد شوقى عيسى
 - 127انس محمد عبدالحميد ابوالنجا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5981ورقم قيد  67674محل رئيسى عن التصدير فى حدود اللوائح والقوانين ,بجهة محافظة الغربية 41
شارع المامون منشية البكرى بملك /تهانى عباس حسن احمد
 - 128رحاب محمد السيد المزين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5983
ورقم قيد  67675محل رئيسى عن بيوتى سنتر ,بجهة محافظة الغربية الجمعية الزراعية  -محلة زياد بملك/
عماد ابراهيم ابراهيم قاسم
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 - 129اميره محمد عبدالعزيز السيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  5984ورقم قيد  67676محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الغربية شارع ابوبكر
الصديق خلف مسجد عبدالحى خليل بملك /خالد احمد عبدالستار العربى
 - 130طارق زهير على عشماوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5987ورقم قيد  67677محل رئيسى عن تجاره ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الغربية ابوصير بملك/ناديه
زهير على عشماوى
 - 131ايمن ايهاب احمدابوزيد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 5990
ورقم قيد  67678محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل ( ماعدا مايختص بالدوية ) ,بجهة محافظة
الغربية سعد زغلول بملك /محمد عادل حبيب
 - 132عماد احمد عبدالسلم الدميرى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6025ورقم قيد  47929رئيسى آخر عن الستيراد فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة 6
والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ,بجهة محافظة الغربية شارع بنك ناصر الجتماعى محلة زياد
بملك /محمد احمد عبدالسلم الدميرى
 - 133اشرف محمد راشد منصور تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6035ورقم قيد  64688رئيسى آخر عن مصنع تفتيح عوادم منسوجات ,بجهة محافظة الغربية سندسيس
بملك /مصطفى رمضان سيد احمد الجوهرى
 - 134رفيق رزق زكى توفيق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5994
ورقم قيد  67679محل رئيسى عن تجارة المصوغات والمجوهرات والساعات ( بعد الحصول على موافقة
الدمغة والموازين ) ,بجهة محافظة الغربية ارض المعرض من شارع البحر بملك /محمود عبد العزيز عبدالعزيز
على
 - 135عبدالرازق عبدالحميد الششتاوى المام تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5995ورقم قيد  67680محل رئيسى عن الستيراد(فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه
 6والتصدير( فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك) ,بجهة محافظة الغربية ابوصير بملك /هبه شوقى فوزى
الزنوكى
 - 136مايكل مجدى زكى حنا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5997
ورقم قيد  67681محل رئيسى عن تجارة المصوغات والمجوهرات والساعات ( بعد الحصول على الموافقات
اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ) ,بجهة محافظة الغربية
ارض المعرض شارع البحر باكية رقم  18بملك /ربيع على السعيد ابوليلة
 - 137محمد عبدالعزيز على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5998ورقم قيد  67682محل رئيسى عن تجاره مستلزمات ستائر وحدايد وبويات ,بجهة محافظة الغربية 21
شارع جزيره شدوان من مكتب العمل بملك /محمد توفيق عبدالجليل طاهر
 - 138عمر حسين امام محمد البيارى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5999ورقم قيد  67683محل رئيسى عن توريدات ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الغربية شارع راغب
عبدالعاطى امام مسجد راغب من سكه طنطا بملك /ماجده محمد محمد نصر الدين
 - 139محمد عبده مبارك ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6001
ورقم قيد  67684محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية سماتاى بملك /سند
عبدالله عبدا سيد احمد
 - 140سليمان عبدالحميد رمضان هللى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6003ورقم قيد  67685محل رئيسى عن فراكه ارز ,بجهة محافظة الغربية العتوه البحريه بملك/صاحب
الشان (سليمان عبدالحميد رمضان هللى)
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 141مصطفى حسن مصطفى ابوسمرة تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6011ورقم قيد  67686محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية شارع سعد زغلول ناصية العمدة بملك/
ابانوب لويس ميخائيل
 - 142محمدحمدى محمد البنا تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 6016
ورقم قيد  67687محل رئيسى عن مزرعه لبيع وتربيه المواشى ,بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق بملك/
حمدى محمد محمد البنا
 - 143محمد الششتاوى عبدالواحد على تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6017ورقم قيد  67688محل رئيسى عن ورش اصلح سيارات ( سمكرة ) ,بجهة محافظة الغربية  3شارع
شهاب الدين داير الناحية بملك /محمد الششتاوى عبدالواحد على
 - 144علء جلل الغريب العفيفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6018ورقم قيد  67689محل رئيسى عن مكتب عرض وتوزيع ملبس ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة
محافظة الغربية ميت بدر حلوه بملك /محمد فتحى السيد حامد
 - 145محمد مطاوع محمد مطاوع فرج تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6019ورقم قيد  67690محل رئيسى عن فراكه ارز ,بجهة محافظة الغربية اميوط بملك /بسيونى مطاوع
محمد مطاوع
 - 146محمد مصطفى منجود مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6021ورقم قيد  67691محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الغربية السجاعيه بملك /طارق
مصطفى منجود
 - 147صيدلية د /احمد محمد خلف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6033ورقم قيد  67692محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الغربية  11شارع محمد الفاتح بملك /محمد
محمد حسن خلف
 - 148حنان مصطفى حسين حسن طباجه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  6036ورقم قيد  67693محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة
محافظة الغربية 8ش 0على السيسى -عزبه ابودراع بملك /بنات احمد محمد عميره
 - 149خالد مصطفى عبدالجليل شعبان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6037ورقم قيد  67694محل رئيسى عن مكتب توريدات اعلف ,بجهة محافظة الغربية عزبه الوسيه _كفر
العبايده بملك /عصام الغريب عبدالرحمن فياض
 - 150محمد حسن رزق السعاد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 6045ورقم قيد  67695محل رئيسى عن تجاره اجهزه ومعدات طبيه (عدا ما يختص بالدويه بكافه
انواعها) ,بجهة محافظة الغربية المعتمديه بملك /نعمات زكريا شهاوى اسماعيل
 - 151مبروكه ممدوح عبدالمجيد عبدالرؤف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  6051ورقم قيد  67696محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية عزبه
وديع الكبرى قطور بملك /محمود محمد احمد الدسوقى
 - 152مسعود محمد مسعود عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6052ورقم قيد  67697محل رئيسى عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الغربية البشيط
بملك /سالم عطية عبدالحميد السيد
 - 153احمد السيد مصطفى البدراوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6054ورقم قيد  67698محل رئيسى عن تجاره مفروشات ,بجهة محافظة الغربية شارع جامع البشبيشى
المنطقه الصناعيه بملك /العربى عبدالرحمن السيد رضوان

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 154هانى سامى المصلحى خليل تاجر فرد رأس ماله  49,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6055ورقم قيد  67699محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية طنبارة بملك /المصلحى عبدا
المصلحى
 - 155سماح اسماعيل حسين اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6058ورقم قيد  67700محل رئيسى عن مصنع نسيج ميكانيكى ,بجهة محافظة الغربية شبراملكان بملك/
محمد اسماعيل حسين اسماعيل
 - 156محمد فرحات عبدالغفار هلل تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6060ورقم قيد  67701محل رئيسى عن مكتب توريدات ملبس جاهزه (عدا ما يختص الملبس العسكريه),
بجهة محافظة الغربية كفر حجازى بملك /هاجر ممدوح احمد الشامى
 - 157راشا شمس الدين عبدالفتاح عيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6065ورقم قيد  67702محل رئيسى عن مصنع مفروشات ,بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى امتداد شارع
الهوك بملك /محسن بكر النبراوى
 - 158احمد يوسف يوسف ابوفودة تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6068ورقم قيد  67703محل رئيسى عن مكتب مزادات واسواق مواشى ,بجهة محافظة الغربية الراهبين
بملك /جمال احمد العدوى مصطفى
 - 159دعاء مسعد السعيد عسكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6076
ورقم قيد  67704محل رئيسى عن تجاره مستحضرات التجميل (عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها) ,بجهة
محافظة الغربية شارع مصطفى كامل امام بوابه نادى البلديه الجديده بملك /رجب السيد الشيخ
 - 160صيدلية د /محمد كمال العشرى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6077ورقم قيد  67705محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الغربية العقار رقم  28شارع البحر بملك/
هدى احمد المتولى عبدالعال
 - 161حنان ابوالفتوح عطية رجب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6078
ورقم قيد  67706محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية اول طريق الشين  -قطور المحطة بملك/
رمضان نجيد مهران
 - 162محمد عبدالمجيد احمد السيد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  6081ورقم قيد  67708محل رئيسى عن مزرعه لبيع وتربيه المواشى ,بجهة محافظة الغربية المعتمدية
بملك /محمد السيد غازى امين الجزار
 - 163حمادة حسن على النوتى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6082
ورقم قيد  67709محل رئيسى عن الستيراد ماعدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6والتصدير فى
حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ,بجهة محافظة الغربية البحر  -كفر الثعبانية بملك /سمارة عبدالحليم على قاسم
 - 164روحيه مسعد اسماعيل سعد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6087
ورقم قيد  67710محل رئيسى عن بقاله و تموين ,بجهة محافظة الغربية بطينه بملك /محمد محمد عبده حموده
 - 165رامى محمود عبدالفتاح المصرى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6088ورقم قيد  67711محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية ,بجهة محافظة الغربية شارع منير السمكرى
بملك /محمد عبدالمنعم توفيق سلم
 - 166ام محمد محمد مختار ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6089ورقم قيد  67712محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية شبرانبات
بملك /محمد مختار ابراهيم على
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 - 167محمد سمير كمال الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6090
ورقم قيد  67713محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية بلتاج بملك /احمد محمد نبايل
 - 168خالد ايمن احمد محسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6099
ورقم قيد  67715محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة الغربية شارع الجيش بجوار كشرى تومة بملك/
ايمن احمد عبدالشافى محسن
 - 169محمد ابراهيم ابراهيم سنبل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 6103ورقم قيد  67716محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية محله ابوعلى بملك /عبدالجليل عبدالجليل عبدالوهاب شتا
 - 170حازم على توفيق جادو تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 6107
ورقم قيد  67717محل رئيسى عن ورشه موبيليات ,بجهة محافظة الغربية عزبه عداده القديمه تبع بلقينا بملك/
على توفيق حسن جادو
 - 171خالد السيد بدوى المرساوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6112ورقم قيد  67718محل رئيسى عن تجارة مشمعات وجلود ارضيات ,بجهة محافظة الغربية امام الدارة
الزراعية بملك /عبد النبى عبدربه احمد الغنام
 - 172احمد محمد محمد محمد الغرباوى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6115ورقم قيد  67719محل رئيسى عن تجارة اللبان ومنتجاتها ,بجهة محافظة الغربية  5شارع سعد محمد
سعد  -ابوراضى بملك /محمد محمد محمد الغرباوى
 - 173حاتم محمد عرنوس عبدالعزيز الشقر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  6116ورقم قيد  67720محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية منطقة الكوبرى  -بلقينا بملك/
محمد عرنوس عبدالعزيز
 - 174مروه محمد السيد محمود بريقع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6117ورقم قيد  67721محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية صفط تراب
بملك /مصطفى محمد مصطفى المهموسى
 - 175منى رمضان محمد مصطفى الحبال تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  6118ورقم قيد  67722محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية العيادة منطقة الكوبرى  -بلقينا
بملك /مصطفى امين محمد الحسنى
 - 176محمد ابراهيم محمد غالى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6119ورقم قيد  67723محل رئيسى عن مصنع مفروشات وتصنيع لحاف ,بجهة محافظة الغربية  6شارع
الحلو محله البرج بملك /ماجده ابراهيم سيد احمد غازى
 - 177عبدالعزيز عادل عبدالعزيز الزقم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  6120ورقم قيد  67724محل رئيسى عن تجارة مفروشات ,بجهة محافظة الغربية شارع ابوسيفين من
شارع سعد زغلول بملك /عادل عبدالعزيز عبدالفتاح الزقم
 - 178سلطان سامى سليمان شكر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6121
ورقم قيد  67725محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة الغربية بوريج بملك /عبدالرحمن السعودى
محمد جامع
 - 179شوق حمدى عبدالعاطى الصاوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 6131ورقم قيد  67726محل رئيسى عن تجارة دواجن ,بجهة محافظة الغربية كفر حسان بملك /ايمان حمدى
عبدالعاطى الصاوى
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 - 180السيد حلمى احمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6137
ورقم قيد  67727محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية دماط بملك /لولو كامل
محمد البلتاجى
 - 181محمد عماد احمد الكشر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6144
ورقم قيد  67729محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ( ماعدا مايختص الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية شارع الجيش امام مدرسة التجارة  -شكرى القوتلى بملك /محمود حسن حسن مصباح
 - 182زينب ابراهيم ذكى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 6159
ورقم قيد  67730محل رئيسى عن التصدير فى حدود اللوائح والقوانين ,بجهة محافظة الغربية البشيط بملك/
مسعد ابراهيم ذكى ابراهيم
 - 183صيدليه د  /ابراهيم محمود السعيد المالكى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  6160ورقم قيد  67731محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية  10شارع عيد الرفاعى _
حى الجمهوريه بملك /راويه حسن رجب ابراهيم
 - 184تامر توفيق احمد صنقر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6165
ورقم قيد  67732محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الغربية  15شارع دياب من شارع نعمان
العصر  -المنشية الجديدة بملك /عبدالحميد محمد عبدالحميد
 - 185عطية محمود عطية صقر تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6166
ورقم قيد  67733محل رئيسى عن ورشة الومنتال ,بجهة محافظة الغربية قطور المحطة  -شارع رخا بملك/
محمد محمود عطية صقر
 - 186محمود رفيق عبدالفتاح احمد سالم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6175ورقم قيد  67734محل رئيسى عن جيم رياضى ,بجهة محافظة الغربية البشيط بملك /خالد محمد احمد
مصطفى
 - 187احمد خيرى فاروق يوسف موسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6181ورقم قيد  67735محل رئيسى عن ثلجة موز ,بجهة محافظة الغربية محلة القصب بملك /خيرى
فاروق يوسف موسى
 - 188محمود كمال عبدا عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6182ورقم قيد  67736محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية العامرية بملك/
محمود عزت مصطفى النجار
 - 189عماد عبدالهادى مصباح السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6183ورقم قيد  67737محل رئيسى عن مصنع نسيج ميكانيكى ,بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم
بملك /علء عماد ابراهيم عبدالعزيز ابوحسن
 - 190خالد رمضان عبدالرحمن عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6185ورقم قيد  67738محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة
محافظة الغربية ش 0المحمدى الجمال من الطريق الدائرى -عزبه ابودراع بملك /شادى عزوز ايوب شحاته
 - 191احمد نجاتى محمود محمد ذهب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6189ورقم قيد  67739محل رئيسى عن معمل البان ,بجهة محافظة الغربية ميت هاشم بملك /هانى
عبدالحميد عبدا
 - 192المحمدى ابراهيم سيد احمد غازى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6191ورقم قيد  67740محل رئيسى عن توزيع مواد غذائية ( توكيل بست ) ,بجهة محافظة الغربية 35
شارع الحرية اول طريق كفر الشيخ بملك /احمد بدير موسى
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 - 193محمود عماد ابراهيم النجار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6193ورقم قيد  67741محل رئيسى عن مصنع تقفيل مفروشات ووبريات ,بجهة محافظة الغربية شارع
النجار المنطقه الصناعيه بملك /عماد ابراهيم محمد النجار
 - 194عبدا توكل عبدالجليل شلبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6195ورقم قيد  67742محل رئيسى عن ورشة الوميتال ,بجهة محافظة الغربية  45شارع على شحاتة  -ابو
راضى بملك /حسن محمد احمد الفيومى
 - 195على احمد عبدالغنى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6197
ورقم قيد  67743محل رئيسى عن مطعم بروست ,بجهة محافظة الغربية بشبيش بملك /عبدالباقى على موسى
شرف
 - 196ياسر محروس محمد الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6204ورقم قيد  67744محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية المصرف  -محلة ابوعلى بملك /محروس محمد محمد الشاذلى
 - 197طارق محمد احمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6205
ورقم قيد  67745محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية  24شارع جمال عبدالناصر  -منشية
البكرى بملك /السيد محمود السيد حرب
 - 198عفاف ابراهيم عبدالحافظ الننى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6207ورقم قيد  67746محل رئيسى عن ثلجه محاصيل زراعيه ,بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك/
عبدالمحسن محمود ابراهيم عبيد
 - 199هند محمد رمضان عيد غنيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6209ورقم قيد  67747محل رئيسى عن تجاره مصوغات (بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه
دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه) ,بجهة محافظة الغربية شارع الحلقه القديمه
بجوار حى اول بملك /محمد مسعد محمد السعيد
 - 200مصطفى عبدالهادى عبدالرحيم حبيش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6210ورقم قيد  67748محل رئيسى عن تجارة قطع غيار واكسسوارات السيارات ,بجهة محافظة
الغربية الراهبين بملك /عبدالهادى عبدالرحيم محمد حبيش
 - 201رامى مسعد على البسيونى تاجر فرد رأس ماله  35,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6212
ورقم قيد  67749محل رئيسى عن معرض ادوات صحيه ,بجهة محافظة الغربية  89شارع المستشار بملك/
احمد عبدالغنى الرسول
 - 202رمضان ابراهيم محمد راغب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6213ورقم قيد  67750محل رئيسى عن مزرعة لبيع وتربية المواشى ,بجهة محافظة الغربية عزبة الروضة
 كفر البسطويسى بملك /ابراهيم محمد راغب - 203صيدليه /الء محمد عصام الدين الباز تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  6216ورقم قيد  67751محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية منيه ششتا _عياش بملك/
السيد عبدالعاطى السيد الحادى
 - 204عادل ابراهيم محمد العباسى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 6217
ورقم قيد  67752محل رئيسى عن تجاره العطاره ,بجهة محافظة الغربية قطور المحطه بملك /محمد محمد
احمد البدرى
 - 205بسمه السيد عبدالغنى البلقينى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 6218ورقم قيد  67753محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الغربية شارع الجهاد _السكه
الوسطى بملك /محمود محمد عبدالرحمن سعد
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 - 206فتحى احمد فتحى سيد احمد ابوصفية تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  6242ورقم قيد  67755محل رئيسى عن تجارة ملبس ( ماعدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية  10شارع ابوالخير بجوار نادى البلدية بملك /ناهد على احمد غزالى
 - 207مازن محمد السيد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6244ورقم قيد  67756محل رئيسى عن تجاره الشنط والطرح والكسسوار الحريمى ,بجهة محافظة الغربية
شارع الخديو توفيق سنتر الجوهره بملك /حسين محمد السيد
 - 208سامى عبدالفتاح محمد مجاهد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6246ورقم قيد  67757محل رئيسى عن تجارة احذية ,بجهة محافظة الغربية بشبيش بجوار مستشفى
ابوالخير بملك /احمد عاطف عبدالعاطى المرسى شليل
 - 209محمد يوسف احمد محمد السودانى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  6249ورقم قيد  67759محل رئيسى عن مزرعة لبيع وتربية الدواجن ,بجهة محافظة الغربية البشيط
بملك /احمد سالم سالم ناصف
 - 210ابراهيم احمد ابراهيم رزق تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6252
ورقم قيد  67760محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الغربية دنوشر بملك /احمد ابراهيم رزق
حويش
 - 211فيفى محمد محمد الغلبان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 6259
ورقم قيد  67761محل رئيسى عن استيراد وتصدير ( ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية ,بجهة
محافظة الغربية ميت بدر حلوة بملك /محمد محمد الغلبان
 - 212عبدالحليم حمدان زكريا سليمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6262ورقم قيد  67762محل رئيسى عن توريدات مواد غذائية ,بجهة محافظة الغربية ابوالحسن بجوار
مسجد الروينى بملك /احمد رضوان عقيل
 - 213رافت مهدى فتحى محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6263ورقم قيد  67763محل رئيسى عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة الغربية عزبه الشامى
تبع طرينه بملك /نجاه عبدالوهاب على علم
 - 214عبدالكريم عثمان مرعى طه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 6268ورقم قيد  67764محل رئيسى عن تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ,بجهة محافظة
الغربية الراهبين بملك /المحسب المحسب سيد احمد
 - 215اشرف وجدي ابراهيم البسطويسى الموافى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-19
برقم ايداع  6284ورقم قيد  67765محل رئيسى عن الستيراد فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من
المجموعة  6والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ,بجهة محافظة الغربية محلة خلف بملك /سمير
حامد على نقريش
 - 216الجندى للرحلت تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  6286ورقم قيد
 67766محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه(بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز النقل البرى
والدولى) ,بجهة محافظة الغربية بطينه بملك /هانى المتولى السيد الجندى
 - 217وسام على السيد محمد احمد ريحان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  6292ورقم قيد  67767محل رئيسى عن اعمال نظافة ( عدا المن والحراسة ) ,بجهة محافظة الغربية
 58شارع ابوالمجد  -الجمهورية بملك /نادية حسين محمد حسين
 - 218احمد مدحت على المحلوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6298ورقم قيد  67768محل رئيسى عن تجارة الكترونيات واجهزة كهربائية ( ماعدا اجهزة الطباعة
والكمبيوتر والنترنت ) ,بجهة محافظة الغربية شبرا بابل بملك /محمود عبدالعزيز عبدالعزيز على
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 219احمد محمد سعد محمد الدمراوى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6304ورقم قيد  67769محل رئيسى عن تصنيع شواية يدوية وصاج فرن ,بجهة محافظة الغربية سوق
الحدادين بملك /عمر السعيد محمد ابراهيم
 - 220محمد سيد سالم احمد النساج تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6306ورقم قيد  67770محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية  4شارع محمد نصار _ العلو بملك /السيد محمد عبدالمجيد جمعه
 - 221رافت السيد محمد على غنام تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6312ورقم قيد  67771محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الغربية شارع عبدالرازق قنديل _
ابوشاهين بملك /صاحب الشان( رافت السيد محمد على غنام)
 - 222محمد مصطفى محمد العالم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6318
ورقم قيد  67772محل رئيسى عن تجارة اجهزة كهربائية ( ماعدا اجهزة الطباعة والكمبيوتر ) ,بجهة محافظة
الغربية بلقينا بملك /زينات احمد مصطفى البوغة
 - 223عبدا مصطفى الششتاوى الششتاوى الجندى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  6320ورقم قيد  67773محل رئيسى عن التصدير فى حدود اللوائح والقوانين ,بجهة محافظة
الغربية البشيط بملك /مصطفى الششتاوى الششتاوى الجندى
 - 224محمد بدير ابراهيم شرف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 6321
ورقم قيد  67774محل رئيسى عن معرض لتجاره الجهزه الكهربائيه (عدا اجهزه الطباعه والكمبيوتر) ,بجهة
محافظة الغربية البشيط بملك /عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدا
 - 225محمد عبدالحكيم السيد محمد قادوم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6322ورقم قيد  67775محل رئيسى عن توزيع مستلزمات طبيه (عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها),
بجهة محافظة الغربية  5شارع رمضان رزق المنشيه الجديده بملك /محمد محمود عبدالحميد حسين
 - 226خلود محمد محمد حسن بطيحة تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6327ورقم قيد  67776محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية عزبة نجم تبع حوين بملك /طه
اسماعيل غازى اسماعيل
 - 227مصطفى فؤاد عباس البيلى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6328ورقم قيد  67777محل رئيسى عن معرض لتجارة السيارات ,بجهة محافظة الغربية  35شارع طلعت
النجار من شارع بلل بن رباح  -منشية البكرى بملك /محمود عبدالعزيز على
 - 228الشيماء مصطفى على ابوالعل تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6330ورقم قيد  67778محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية كفر حجازى
بملك /عبدالحميد بكر على حنورة
 - 229نور سلمه ابراهيم عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6343ورقم قيد  67780محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الغربية عزبه الشيخ سلمان تبع
منشاه طنباره بملك /احمد كمال سليمان احمد
 - 230هبة على عبدالوهاب محمد خميس فرعاص تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  6346ورقم قيد  67781محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية
عزبة ماهر ميت الشيخ بملك /محمد احمد السيد القرشاوى
 - 231هاشم عبدالحكيم عبدالمجيد الشهاوى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  6347ورقم قيد  67782محل رئيسى عن تجاره القطان والمحاصيل الزراعيه وحليج القطان لدى
الغير ,بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك /عبدالحكيم عبدالمجيد عبدالحميد الشهاوى
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 - 232احمد احمد البيومى الدرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 6348ورقم قيد  67783محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية سماحه شارع غنيمه بملك/
مصطفى احمد البيومى الدرسى
 - 233هشام عبدالسلم محمد الششتاوى شريف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  6350ورقم قيد  67784محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة الغربية الوزارية منشية محى سعد بملك /المحمدى
المحمدى عبدالرحمن عمارة
 - 234محمود محمد توفيق النجولى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6396ورقم قيد  64648رئيسى آخر عن تجاره الت والمعدات الزراعيه ,بجهة محافظة الغربية الناصرية
بملك /محمد صلح رضا النجولى
 - 235السيد احمد السيد احمد العشرى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6363ورقم قيد  67786محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( عدا مايختص بالملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية  102شارع الديب  -عزبة خضر بملك /عزيزة المحمدى مصطفى خميس
 - 236صيدلية  /سارة مجدى الصياد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6365ورقم قيد  67787محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الغربية  19شارع  6اكتوبر بملك /اواب
على السعيد الشوربجى
 - 237محمد رجب زكى حشاد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6374
ورقم قيد  67789محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية نشيل بملك /رجب
زكى رجب حشاد
 - 238زينات شوقى ابراهيم جبر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6376
ورقم قيد  67790محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية طنبارة بملك /محمود
محمد احمد
 - 239غسان جمعة سعد ابوعرب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6381
ورقم قيد  67791محل رئيسى عن معرض تاجير سيارات ,بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى  -بملك /هويدا
ابوالحديد ابراهيم
 - 240محمد حامد الرفاعى ابوسالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6383ورقم قيد  67792محل رئيسى عن مقهى ,بجهة محافظة الغربية شارع الموقف الجديد بملك /حامد
الرفاعى سالم ابوسالم
 - 241السيد محمد السيد شغت تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6384
ورقم قيد  67793محل رئيسى عن استيراد وتصدير قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الغربية طريق دمرو _
محله البرج بملك /ابراهيم محمد السيد
 - 242علء على على الحارتى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6390
ورقم قيد  67794محل رئيسى عن الستيراد ماعدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6والتصدير "
فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك " ,بجهة محافظة الغربية ابو صير بملك /حسام على على الحارتى
 - 243محمد السيد ابراهيم الشيخ على تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6392ورقم قيد  67795محل رئيسى عن مصنع نسيج دوارة ,بجهة محافظة الغربية  7شارع فاطمه الزهراء
بملك /مصطفى عبدالعزيز محمد خليل
 - 244ايه عمر محرم عبدالل تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 6399
ورقم قيد  67796محل رئيسى عن اتيليه ,بجهة محافظة الغربية ابوصير بملك /عمر محرم المحمدى عبدالل
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 - 245عماد حمدى ابراهيم الشوربجى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6400ورقم قيد  67797محل رئيسى عن تجارة لحوم ودواجن مجمدة ,بجهة محافظة الغربية المعتمدية -
بملك /محمد صبحى عبدالجليل شرف الدين
 - 246العشرى لتوريدات المواد البترولية والمحجرية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  6403ورقم قيد  67798محل رئيسى عن توريدات المواد البترولية والمحجرية,
بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوة بملك /محمد محمود العشرى
 - 247صيدليه د /اسراء محمد عصام الدين الباز تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  6405ورقم قيد  67799محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية عياش بملك /محمد و
محمود السيد الدسوقى حشاد
 - 248احمد محمود محمد عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6412ورقم قيد  67800محل رئيسى عن مشغل مفروشات ,بجهة محافظة الغربية محله حسن بملك /محمود
محمد عبدالفتاح ناصف
 - 249هاشم على هاشم على احمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 6413ورقم قيد  67801محل رئيسى عن مصنع لتعبئه المنظفات الصناعيه ومواد الصباغه ,بجهة محافظة
الغربية محله ابوعلى بملك /على هاشم على احمد
 - 250مصطفى محمود على حسن القزاز تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  6415ورقم قيد  67802محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية قطور المحطه بملك/
مها محمد لطفى هلل
 - 251احمد طارق احمد سليمان النزهى تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  6417ورقم قيد  67803محل رئيسى عن تفصيل ملبس ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
الغربية المعتمديه بملك /طارق احمد سليمان النزهى
 - 252شاهين لتصنيع وتشكيل وتدوير البلستيك تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  6467ورقم قيد  67547رئيسى آخر عن مصنع تدوير وتشكيل بلستيك ,بجهة محافظة الغربية
حوين -مركز قطور بملك /جمعه على على شاهين
 - 253فتح ا محفوظ احمد شتا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 6424
ورقم قيد  67804محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى بملك /خالد عكاشة العرابى
 - 254خالد سمير رزق ابراهيم المغربى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6427ورقم قيد  67805محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية المعتمدية  -بملك /سمير رزق ابراهيم
المغربى
 - 255محمد ابراهيم محمد السودانى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6428ورقم قيد  67806محل رئيسى عن معرض لتجارة التحف والنتيكات ,بجهة محافظة الغربية ديرب
هاشم  -بملك /ايمن محمد حسين صابر
 - 256محمد السيد محمد حجاج تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 6429
ورقم قيد  67807محل رئيسى عن تجارة السمك والستاكوزا النيلى ,بجهة محافظة الغربية سجين الكوم -
بملك /الشحات السيد محمد حجاج
 - 257على شكرى على محمد الشرنوبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6432ورقم قيد  67808محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية دنوشر  -بملك/حسين عزالدين يوسف المرسى
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 - 258محمد عبدالرحمن محمد فايد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6440ورقم قيد  67809محل رئيسى عن حظيرة لتربية وبيع مواشى ,بجهة محافظة الغربية صرد  -بملك/
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن فايد
 - 259محمد عبدالفتاح محمد ناصف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6441ورقم قيد  67810محل رئيسى عن مصنع تطريز مفروشات ,بجهة محافظة الغربية محلة حسن -
بملك /عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ناصف
 - 260محمد شحاتة محمد هلل الجمل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6442ورقم قيد  67811محل رئيسى عن ورشة نجارة ميكانيكية ,بجهة محافظة الغربية بلقينا  -بملك /احمد
محمد احمد الشرقاوى
 - 261اسلم ابراهيم ابراهيم سلمة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6444ورقم قيد  67812محل رئيسى عن تجارة ماكينات تصوير ,بجهة محافظة الغربية شارع الحناوى من
مكتب العمل  -بملك /ايمان مصطفى كامل ابوليلة
 - 262رجب عبدا محمد السندبسطى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6448ورقم قيد  67813محل رئيسى عن استيراد وتصدير قطع غيار اسيارات ,بجهة محافظة الغربية
القيصرية  -بملك /عمرو راضى شريف ابوالحسنين
 - 263نظيمة محمد عثمان يوسف حجاج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  6450ورقم قيد  67814محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية البشيط
 بملك /محمد عبدالجواد السيد الجميل - 264ابوالنجا للتوريدات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  6454ورقم
قيد  67815محل رئيسى عن مكتب توريدات بطاطين والقمشه والغزول والمنسوجات ومستلزمات طبيه ( عدا
ما يختص بالدويه بكافه انواعها ) والملبس الجاهزه ( عد االملبس العسكريه ) والمفروشات والقطان واجهزه
وماكينات النسيج للجهات الحكوميه فقط ,بجهة محافظة الغربية ترعه الموجى -بجوار مصنع متولى -محله ابوعلى
بملك /سناء حسين حامد محمد
 - 265وائل السيد سلمه عوض تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 6456
ورقم قيد  67816محل رئيسى عن مصنع علب ورق كرتون ( عد اما يختص بالطباعه ) ,بجهة محافظة
الغربية ميت الليث هاشم بملك /عادل عبدالمعطى طلعت
 - 266احمد حسن الششتاوى العجمى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6460ورقم قيد  67817محل رئيسى عن عطارة ,بجهة محافظة الغربية يحى عبدالرحمن من شارع السيد
عتمان الجمهورية  -بملك /حسن الششتاوى العجمى ابراهيم
 - 267عبدالرحمن ابوبكر السيد عبيد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6461ورقم قيد  67818محل رئيسى عن تجاره محاصيل زراعيه ,بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك/
ابوبكر السيد البيلى عبيد
 - 268مصنع احمد وسام للملبس الجاهزة تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  6465ورقم قيد  67819محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية  24شارع النصر والسلم الزراعة  -خلف مصنع ابوقمر بملك /عبدالهادى على سلطان
 - 269خالد فاروق محمود اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6476ورقم قيد  67820محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
الغربية ش 0عيسى شكيل -من0ش 0الترعه -خلف مسجد شكيل بملك /سماح محمد عبدالحى السيد
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 - 270اسلم فرج محمد عميش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 6477
ورقم قيد  67821محل رئيسى عن تجارة معدات وجرارات زراعية ,بجهة محافظة الغربية شبرابابل  -بملك/
فرج محمد عميش
 - 271عبدالناصر السيد محمد سليمان رحيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  6478ورقم قيد  67822محل رئيسى عن تجاره ادوات صحيه ,بجهة محافظة الغربية محله مسير بملك/
فؤاد السيد محمد سليمان رحيم
 - 272حسام زهران رفيق شهاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 6479ورقم قيد  67823محل رئيسى عن مصنع ملبس داخلية حريمى ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية كفر دمنتو  -بملك /احمد محمد عبدالقادر عثمان
 - 273محمد محمود محمد احمد الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  6481ورقم قيد  67824محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية كفر دمنتو  -بملك /محمد عبدالفتاح ابراهيم محمد
 - 274مصطفى محمد محمد اسماعيل شيشه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6503ورقم قيد  60754رئيسى آخر عن ثلجه لحوم مجمده ,بجهة محافظة الغربية مصنع قدرى
متفرع من شارع ترعه الشيخ بدر _ المنشيه الجديده بملك /محمد محمد محمد شيشه
 - 275رشديه العنانى العرابى عماره تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6488ورقم قيد  67825محل رئيسى عن تجاره الدوات الكهربائيه (عدا ما يختص بالكمبيوتر والنترنت),
بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك /رضا يحيى قاسم الجوهرى
 - 276منال محمد عبدالمنعم البسيونى الوكيل تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى 2022-06-23
برقم ايداع  6490ورقم قيد  67826محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية
قطور المحطه _ بجوار المزلقان بملك /ايناس احمد راغب منصور
 - 277حسام حسن حسن ابو حشيش تاجر فرد رأس ماله  120,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6491ورقم قيد  67827محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية العامريه بملك/
حسن حسن حسن ابو حشيش
 - 278بدران مختار خليل عمارة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6492
ورقم قيد  67828محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية الجابرية  -بملك /هالة احمد صلح السيد عزام
 - 279بركات مصطفى بركات بركات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6504ورقم قيد  67829محل رئيسى عن تجاره تحف وانتيكات ,بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوه بملك/
صابر بركات يوسف بركات
 - 280مصطفى عويضة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  6508ورقم
قيد  67830محل رئيسى عن تجارة ادوات منزلية ,بجهة محافظة الغربية شارع سكة زفتى بجوار كوبرى
الرباط  -بملك /محمود عمر على عويضة
 - 281محمد عطيه الدسوقى عطيه حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6509ورقم قيد  67831محل رئيسى عن مصنع نسيج ميكانيكى ,بجهة محافظة الغربية القيراطيه بملك /رضا
محمد فوزى ابوسليم
 - 282عادل الشحات المرسى الغزالى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6511ورقم قيد  67832محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية الهياتم  -بملك/
محمد الفيومى محمد البكله

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 283احمد صابر امين مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6512
ورقم قيد  67833محل رئيسى عن تجاره قطع غيار واكسسوار السيارات ,بجهة محافظة الغربية بنا ابوصير
شارع طريق نقطه الشرطه بملك/صابر امين مصطفى الجحش
 - 284ابراهيم عبدالعزيز البندارى الشربينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6518ورقم قيد  67834محل رئيسى عن مصنع مفروشات ,بجهة محافظة الغربية منشاه المراء بملك/
حسن عبدالعزيز الشافعى شلبى
 - 285رامى حمادة يونس رشدى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6519
ورقم قيد  67835محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية " بعدالحصول على التراخيص اللزمة من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى " ,بجهة محافظة الغربية محلة زياد  -بملك /محمد الدسوقى ابراهيم حاتم
 - 286ابراهيم محمد محمد الجميزى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6520ورقم قيد  67836محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية محله ابوعلى بملك /مصطفى سعد نحله
 - 287محمد نافذ عبدالرحمن خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6528ورقم قيد  67837محل رئيسى عن مكتب عرض وتوزيع ملبس جاهزه (عدا ما يختص الملبس
العسكريه) ,بجهة محافظة الغربية بنا ابوصير بملك /نبيل محمود ابراهيم الجمل
 - 288محمد انور مصطفى سليمه تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6530ورقم قيد  67838محل رئيسى عن مصنع ملبس ومنسوجات جاهزة ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية عقار رقم  11شارع احمد الشيخ  -الجمهورية  -بملك /محمد محمود الخولى
 - 289مصطفى محمد ابوالسعاد الجناينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6531ورقم قيد  67839محل رئيسى عن ورشه نجاره موبليات ,بجهة محافظة الغربية بشبيش بملك/
عبدالحق على ابراهيم حسن
 - 290عبدا ابراهيم عبدا اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6534ورقم قيد  67840محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الغربية حلمى غالى _محله
البرج بملك /محمد عبدالخالق محمد عبدالمعطى
 - 291مسعد مصطفى مصطفى رزق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6535ورقم قيد  67841محل رئيسى عن تجارة الخردوات والملبس تجزئة ( عدا مايختص الملبس
العسكرية ) ,بجهة محافظة الغربية  12شارع كنيسة الروام ناصية شارع ناصر بجوار مدرسة ناصر بملك /ايمان
مصطفى مصطفى رزق
 - 292هبه احمد المليجى على شحاته تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6536ورقم قيد  67842محل رئيسى عن تجاره ادوات صحيه ,بجهة محافظة الغربية  12شارع السادات
طريق كفر الشيخ بملك /وليد البندارى الشربينى السيد
 - 293فاتن حافظ عبدالحليم عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6537ورقم قيد  67843محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع مواشى ,بجهة محافظة الغربية سامول  -بملك/
رضا فريد حسن ابراهيم
 - 294عمرو فاروق محمد حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6538ورقم قيد  67844محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الغربية  45شارع داير الناحيه بجوار
مدرسه عزت خير_الوراقه بملك /نصر نيازى محمد حجازى
 - 295ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم ابوالعل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-23
برقم ايداع  6539ورقم قيد  67845محل رئيسى عن تجاره فلتر وتكييفات ,بجهة محافظة الغربية شارع
جمال عبدالناصر امام فتحه الشعراوى منشيه البكرى بملك /سيد احمد الشحات خميس
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 296عبدا محمد عبدا منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 6544ورقم قيد  67846محل رئيسى عن مصنع لنتاج معدات المطاعم ,بجهة محافظة الغربية  41شارع
حلمى غالى السادات بملك /محمد عبدا محمد منصور
 - 297يونس نصر يونس حامد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6545
ورقم قيد  67847محل رئيسى عن مصنع اطقم سرير ولحاف ,بجهة محافظة الغربية شارع شاهين من طريق
دمرو  -بملك /عبدالخالق عبدالخالق محمد عورة
 - 298شيماء زايد عبدالفتاح محمود عبدا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  6546ورقم قيد  67848محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه),
بجهة محافظة الغربية ابوشاهين امام شركه الزيت والصابون بملك /محمد احمد محمد احمد
 - 299محمد السيد محمد زيد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 6550
ورقم قيد  67849محل رئيسى عن مزرعة لبيع وتربية المواشى ,بجهة محافظة الغربية بهبيت الحجارة بملك/
شيماء حامد عبدالحميد ابوزيد
 - 300رضا عبدالقادر عبدالسلم ابوالغيط تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6605ورقم قيد  34109رئيسى آخر عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية المعتمدية
 بملك /رضوان عبدالقادر عبدالسلم ابو الغيط - 301عبدالفتاح مصطفى السعيد كريم رشيدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  6557ورقم قيد  57772رئيسى آخر عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية
دنوشر بملك /السيد المتولى كمال البقرى
 - 302طارق كمال على المرسى بصار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6553ورقم قيد  67850محل رئيسى عن تجارة قطع غيار واكسسوارت السيارات ,بجهة محافظة الغربية
القيصرية  -بملك /محمد على رزق ابوريه
 - 303احمد محمود عبدالرحمن ناصف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6561ورقم قيد  67851محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية البشيط -
بملك /نعناعة سعد عطية سالم
 - 304رشا عادل السيد حجازى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6574
ورقم قيد  67853محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة الغربية
 11شارع على رضوان من شارع عبدالحميد رجب بملك /اشرف مصطفى عبدالحميد
 - 305المير فاروق محمد محمد جبريل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6575ورقم قيد  67854محل رئيسى عن تجاره خرده ,بجهة محافظة الغربية عزبه البيطار _ديرب
هاشم بملك /ابراهيم فاروق محمد محمد جبريل
 - 306هانى شاكر حافظ متولى وفا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6577ورقم قيد  67855محل رئيسى عن مصبغة نسيج ,بجهة محافظة الغربية شارع الحلو طريق دمرو -
بملك  /هانى شاكر حافظ متولى وفا
 - 307محمد عزت ذكى عثمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6583
ورقم قيد  67856محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة الغربية طرينة  -بملك /سوسو زكى عثمان
 - 308شيماء محمود عبدالفتاح محمد الشافعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  6584ورقم قيد  67857محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية شبرا بلوله بملك /ورثه  /محمود
عبدالفتاح محمد الشافعى
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 - 309ايات جاد فايز جويده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6585
ورقم قيد  67858محل رئيسى عن ورشه تصنيع احذيه ,بجهة محافظة الغربية عطف ابوجندى بملك /مجمود
السيد خليل
 - 310عيد عزمى عيد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6586
ورقم قيد  67859محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن ,بجهة محافظة الغربية كفر البسطويسى بملك/
صبرى حسن موافى حسن
 - 311احمد عبدالشافى على سليم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 6589
ورقم قيد  67860محل رئيسى عن ماكينه طحين وفراكه ارز ,بجهة محافظة الغربية ميت السراج بملك /شاديه
حامد محمد سليمان
 - 312هناء ثروت ريحان احمد العشرى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 6602ورقم قيد  67861محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية شارع محمد العيسوى  -كفر حجازى -
بملك /عبير حسن عيد والى
 - 313احمد علء الدين بدير مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6625ورقم قيد  64201رئيسى آخر عن مصنع ملبس جاهزة ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية  23شارع سليمان الحلبى بجوار فيل بعرورة منشية البكرى بملك /كريم محمد عربان عبدا
 - 314محمد على رزق ابورية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6610
ورقم قيد  67862محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الغربية القيصرية  -بملك /احمد حمدى
عطية خليل
 - 315امال محمد ابراهيم البتانونى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6614ورقم قيد  67863محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الغربية بلقينا  -بملك /عمرو الصاوى مصطفى
الدين
 - 316عثمان لتجاره القمشه والغزل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6620ورقم قيد  67864محل رئيسى عن تجاره القمشه والغزل ,بجهة محافظة الغربية عقار رقم  4شارع
شكرى القوتلى بجوار كنتاكى بملك /علء محمد احمد عبدالغنى
 - 317على زيدان توفيق زيدان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6623
ورقم قيد  67865محل رئيسى عن تجاره سلع غذائيه ,بجهة محافظة الغربية كفر دمرو بملك /زيدان توفيق
زيدان الدسوقى
 - 318شهاوية طلعت عبدالغنى عطية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6627ورقم قيد  67866محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية اول طريق مدخل سندسيس -
بملك /محمد عبدالوهاب العفيفى محمد
 - 319ابوالمجد للشحن تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  6632ورقم قيد
 67867محل رئيسى عن مكتب نقل وشحن بضائع ( بعدالحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم
النقل البرى والداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة الغربية بطاح منشاة العيارى بملك /سومية سعيد محمد بطاح
 - 320امال على محمود كدش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6633
ورقم قيد  67868محل رئيسى عن ماكينه طحين دقيق وغلل ,بجهة محافظة الغربية دماط بملك /سمير عبدا
محمود كدش
 - 321شريف ابراهيم ابراهيم نحله تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6634ورقم قيد  67869محل رئيسى عن تجاره شنط حريمى ,بجهة محافظة الغربية الهياتم بملك /ابراهيم
ابراهيم حسن نحله
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 - 322طارق محمد عمر ابوسبع شريف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6637ورقم قيد  67870محل رئيسى عن تعبئة وتغليف وتجارة المواد الغذائية ,بجهة محافظة الغربية
عبدالفتاح سند نهاية شارع عمار بن ياسر  -منشية البكرى  -بملك /هدى حسين سليمان على نصير
 - 323محمد احمد السيد البلتاجى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6644
ورقم قيد  67871محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية بجوار مسجد الشورى
_البشيط بملك /الطاف كمال احمد ابوشراره
 - 324محمد محمد عبدالحليم القاضى تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6645ورقم قيد  67872محل رئيسى عن تجارة طرح واكسسوار ,بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوة
شارع المعرض مع المساكن بملك /راغب المحمدى راغب نملة
 - 325عبدالهادى محمد حسن سعد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6646ورقم قيد  67873محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
الغربية محطه مياه الشرب -خلف السكه الحديد -محله ابوعلى بملك /هدى احمد محمد بصل
 - 326السيد رجب السيد منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 6652
ورقم قيد  67874محل رئيسى عن صناعة ونسيج الخيوط الطبيعية ,بجهة محافظة الغربية شارع الدسوقى
ابووردة متفرع من طريق كفر الشيخ بملك /بدرية حسن الدسوقى داود
 - 327بهاء عادل محمد السيد الزيادى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 6658ورقم قيد  67876محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية بطينة  -بملك/
مرفت عماد الدين ابراهيم عطا
 - 328هشام حمودة ابراهيم البتانونى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6668ورقم قيد  67877محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الغربية كفر العبايدة بملك /جودت
محمد صالح شلبى
 - 329مصطفى نجيب ابوزيد درويش تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6669ورقم قيد  67878محل رئيسى عن تجاره قطع غيار سيارات استيراد ( عدا المجموعه  19والفقره 36
من المجموعه  ,) 6بجهة محافظة الغربية كفر الجنينه  -عزبه توما بملك /عبدا سراج السعيد
 - 330رضا عبدالرازق محمد متولى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6671ورقم قيد  67879محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الغربية دماط  -بملك/
عبدا اسماعيل الشركسى
 - 331صيدليه د /دينا على اسماعيل على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6675ورقم قيد  67880محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية دماط بملك /رضا ابراهيم محمد
الخنانى
 - 332صيدلية  /هانى ابراهيم سمية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6677ورقم قيد  67881محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الغربية ش 0محمد خليل ( حمام البصل
سابقا ) بملك /هانى ابراهيم مصطفى سميه
 - 333خالد شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  6682ورقم قيد
 67883محل رئيسى عن مصنع البان ,بجهة محافظة الغربية عقار رقم 50ش 0كامل الجمال -عزبه ابودراع
بملك /شعبان احمد السيد شعبان
 - 334عباس صلح محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6683
ورقم قيد  67884محل رئيسى عن تجارة البقالة ومنتجات اللبان ,بجهة محافظة الغربية شارع الشيخ كمال
درويش  -بملك /اسامة صلح محمد عبدا
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 - 335ألء محمود السيد عبدالخالق عطا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6684ورقم قيد  67885محل رئيسى عن مكتبه(عدا تصوير المستندات) ,بجهة محافظة الغربية شارع قنال
السويس محب بملك /رمضان عبدا مصطفى الودن
 - 336ابراهيم السيد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6688ورقم قيد  67886محل رئيسى عن تجارة خردوات ,بجهة محافظة الغربية شارع  23يوليو بجوار
حلوانى الصعيدى  -بملك /المتولى على احمد الشرشابى واحمد احمد نور الدين
 - 337عبدالقادر صادق حسن ورده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6689ورقم قيد  67887محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/
محمد فتح ا السيد مبروك
 - 338السعيد صالح محمد الطرابيلى تاجر فرد رأس ماله  95,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6691ورقم قيد  67888محل رئيسى عن تجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الغربية البحر  -بملك/
صالح محمد الطرابيلى
 - 339نورة الشحات محمد مبروك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6693ورقم قيد  67889محل رئيسى عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن ,بجهة محافظة الغربية الهياتم  -بملك/
ابراهيم فتوح ابواليزيد العيسوى
 - 340على عبدالعزيز على محمد المجدوب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  6695ورقم قيد  67890محل رئيسى عن مصنع ملبس رياضية ( عدا مايختص الملبس العسكرية ),
بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى خلف محطة السكة الحديد بجوار محطة المياه  -بملك /هانى سليمان الششتاوى
 - 341رمضان محمد ابراهيم الجندى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6696ورقم قيد  67891محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية  6شارع شعبان سعد متفرع من مكتب العمل بملك /سوسن عباس احمد ابوحشيش
 - 342مسعد عزت محمد ابوعطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6698ورقم قيد  67892محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الغربية  14شارع انور سالم
المنشيه بملك /جمال محمد البيومى الفراش
 - 343ايمان احمد محمد العشرى تاجر فرد رأس ماله  120,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6700ورقم قيد  67893محل رئيسى عن بيوتى سنتر ,بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك /عادل على
عبدالمجيد الحبيبى
 - 344نرمين على محمد الصياد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 6701
ورقم قيد  67894محل رئيسى عن تجاره الخردوات والملبس (عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
الغربية شارع بورسعيد باندونج من شارع جيرادوس بملك /هشام امين محمد العيسوى
 - 345محمد عيد محمد السيد مهدية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 6706ورقم قيد  67895محل رئيسى عن مصنع ملبس طبية ( عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
الغربية قطور المحطة  -بملك /السيد محمود محمد ابودهب
 - 346سهام على على سلمة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6774
ورقم قيد  62734رئيسى آخر عن تجارة مستحضرات تجميل ( عدا مايختص بالدوية بكافة انواعها ) ,بجهة
محافظة الغربية شارع ترعة الساحل  -بملك:محمدعبدالمنعم على الدرس
 - 347احمد ابوالعز السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6715
ورقم قيد  67896محل رئيسى عن تجاره مستحضرات تجميل(عدا ما يختص بالدويه) ,بجهة محافظة الغربية
بشبيش بملك /اميره صلح الدين مصطفى
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 - 348يحيى محمود ابوالعل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6717
ورقم قيد  67897محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الغربية  29شارع الغنام السكه الوسطى بملك /راويه
محمد حامد العدوى
 - 349رضا حلمى عيد محمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6720ورقم قيد  67898محل رئيسى عن تجاره مفروشات ,بجهة محافظة الغربية  5شارع المغربل متفرع
من شارع الجلء بملك /احمد رمضان عبدالعظيم رمضان
 - 350احمد عبدالحميد عبدالحميد سليمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6723ورقم قيد  67899محل رئيسى عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ,بجهة محافظة الغربية سماتاى بملك/
الطالب(احمد عبدالحميد عبدالحميد سليمان)
 - 351صيدلية د /مجدى الشناوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6724
ورقم قيد  67900محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الغربية المنشية الجديدة شارع الجوهرى  -بملك/
عطيات ابراهيم عطية برغوت
 - 352هناء بدير محمد شقوير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6727
ورقم قيد  67901محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الغربية شارع مصطفى كامل بجوار صيدلية
شقوير  -بملك /ماهر مدحت مختار الفقى
 - 353السيد كامل حسن محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6729ورقم قيد  67902محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( عدا مايختص الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة الغربية شارع عمار  -متفرع من شارع الترعة العمومى عزبة ابودراع  -بملك /هانم عبدالحى مصطفى
 - 354فؤاد صبحى عبدالمعبود محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6730ورقم قيد  67903محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة الغربية  7شارع البدوى محله البرج بملك /السيد محمود ابو النصر
 - 355عمر على محمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6731ورقم قيد  67904محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ( عد االملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
الغربية 35ش 0رخا -منشيه السلم بملك/على مراد نصر
 - 356احمد علء الدين محمد اسماعيل الغباشى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  6734ورقم قيد  67905محل رئيسى عن معرض ابواب مصفحة ,بجهة محافظة الغربية بنا
ابوصير  -بملك/فوزى رمضان طريح
 - 357سامح عبدالنور يوسف عطاا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6738ورقم قيد  67906محل رئيسى عن تصنيع شنط مفروشات ,بجهة محافظة الغربية ابوشاهين بملك/
محمد علوانى على علوانى
 - 358محمود مفتاح خلف محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6739
ورقم قيد  67907محل رئيسى عن معرض ملبس جاهزه(عدا ما يختص الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
الغربية شارع سامى البرلسى العلو بملك /شعبان محمد شعبان على
 - 359محمود رمضان فرج محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  6745ورقم قيد  67908محل رئيسى عن مقاولت اعمال متكامله ,بجهة محافظة الغربية محله القصب
بملك /رضا فرج محمد مصطفى
 - 360سمير ابراهيم احمد غازى سالم تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 6746ورقم قيد  67909محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
الغربية 27ش 0محمد الفقى -من0ش 0الترعه العمومى -المنشيه الجديده بملك /كمال ابراهيم محمد
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 - 361سرور لخدمات المحمول تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6750
ورقم قيد  67910محل رئيسى عن تجاره خدمات محمول (عدا خدمات النترنت) ,بجهة محافظة الغربية
صفط تراب بملك /فتحى اسماعيل عبدالهادى عوض
 - 362السمح على يوسف البناوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6757
ورقم قيد  67911محل رئيسى عن تجارة لحوم مجمدة جملة ,بجهة محافظة الغربية شارع البحر  -بملك:على
يوسف يوسف البناوى
 - 363السعيد السعيد فريد العبد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6758
ورقم قيد  67912محل رئيسى عن مطبعه مل بس ( عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة الغربية محله
ابوعلى بملك /السيد فرج ابراهيم ريحان
 - 364فتحية عبدالحميد عبدالحميد على داود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  6759ورقم قيد  67913محل رئيسى عن تجارة مصوغات ( بعد الحصول على الموافقات اللزمة من
مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ) ,بجهة محافظة الغربية شارع قرقر
 المنشية القديمة  -بملك :احمد طلعت عبدالسلم عبدالعليم - 365عمرو وحيد مهران راشد رضوان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  6765ورقم قيد  67914محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الغربية شارع محمد
نصار  -منشية البكرى  -بملك:ناهد عبدالحى على الميه
 - 366احمد محمد ابراهيم سلمه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6766
ورقم قيد  67915محل رئيسى عن تجاره رخام ,بجهة محافظة الغربية بلقينا بملك /صداقه محمد عبدالعاطى
الشرنوبى
 - 367وليد محمد مصطفى محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 6772
ورقم قيد  67916محل رئيسى عن امن غذائى ,بجهة محافظة الغربية شارع عبدالنبى الهمشرى سكه زفتى
بملك /سعد السيد متولى
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فروع الفراد
 - 1محمد حسن محمد عبدالرحمن قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5611ورقم قيد  57440محل فرعى
عن مصنع تشكيل بلستيك بجهة محافظة الغربية القيصريه بملك /مصطفى عطيه ابراهيم عطيه برغوت
 - 2مختار محمد متولى على قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  5575ورقم قيد  61932محل فرعى عن
مصنع ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) بجهة محافظة الغربية الوحدات رقم  519_518_517بقطاع الغزل
والنسيج بملك /الهيئه العامه للتنميه الصناعيه
 - 3نجلء فتح ا ابراهيم محمد عبده قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5641ورقم قيد  54032محل
فرعى عن كوافر حريمى بجهة محافظة الغربية شارع مدرسه التجاره من شارع شكرى القوتلى بملك /السيد مصطفى
السيد الرجبى
 - 4محمد العدوى المحمدى ابوجميل قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  5726ورقم قيد  63350محل
فرعى عن مصنع و معرض ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه ) بجهة محافظة الغربية طريق سمنود المحله
السريع مسجد ابوهرجه بملك /شريف السيد السيد كوهيه
 - 5عادل عبدالسلم محمد محمد قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  5759ورقم قيد  60855محل فرعى
عن مخزن لتجاره الملبس (عدا ما يختص الملبس العسكريه) بجهة محافظة الغربية شارع الزفتاوى امام شركه
الكهرباء بملك /فاتن محمد ابوطالب
 - 6علء عبدالمنعم بدير زيدان قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  6084ورقم قيد  42475محل فرعى
عن بيع زيوت وتخزين مخلفات المواد البتروليه بجهة محافظة الغربية الطريق الدائرى  -بجوار حسين طلحه -عزبه
البياعه -امام عزبه ابودراع -الجابريه
 - 7عبدالفتاح حسين عبده البقرى قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  6067ورقم قيد  46612محل فرعى
عن مصنع اعلف بجهة محافظة الغربية  17شارع طريق ميت حبيب بناحيه شبرابابل بملك /ابراهيم السعيد ابراهيم
ابوشعير
 - 8محمد عبدالعظيم عبدالرؤف بديوى قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  6150ورقم قيد  47686محل
فرعى عن تجارة الدوات الصحيه ولوازمها بجهة محافظة الغربية برج النور شارع البيطار امام مسجد النحاس
بملك /بشرى ابراهيم سيد ابراهيم
 - 9محمد على السيد عبدالمجيد قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  6345ورقم قيد  57179محل فرعى
عن مخزن لتجاره الدويه البيطريه والعلف (عدا الدويه البشريه بكافه انواعها) بجهة محافظة الغربية كفر دمرو
بملك /محمد احمد عباس سنبل
 - 10ريهام احمد عبدالقادر الشبراوى قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  6703ورقم قيد  56305محل
فرعى عن تجاره اعلف بجهة محافظة الغربية دفره بملك /محمد جمال عبدالرحمن
 - 11ابراهيم رمضان ابراهيم العريان قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  6719ورقم قيد  62477محل
فرعى عن مصنع نسيج ميكانيكى بجهة محافظة الغربية طريق سبلة  -الناصرية  -بملك /حسين السيد محمد البرعى
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قيود الشركات
 - 1صلح الدين يسرى على على ايوب وشريكته شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  5733ورقم قيد  67601مركز عام عن مصنع بطاطس نصف مقليه بجهة
محافظة الغربية دماط بملك /عطيه محمد محمود الشركسى
 - 2احمد محمد عبدالعاطى ابراهيم وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  5841ورقم قيد  67627مركز عام عن تجاره قطع غيار سيارات وتصنيع صناديق السيارات
والميكنه الزراعيه وتجاره السيارات بجهة محافظة الغربية سماتاى بملك /محمد السيد محمد على عبدالدايم
 - 3محمد اشرف عبدالروؤف رزق وشركاه شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  6080ورقم قيد  67707مركز عام عن اعمال التشطيبات والديكورات والتصميمات
المعماريه وتجاره الديكورات المعماريه بجهة محافظة الغربية الدور السادس  1شارع شكرى القوتلى بملك /هبه
عصام عبدالغنى البيلى
 - 4محمد اشرف عبدالروؤف رزق وشريكه كريم طارق السيد السيد الساكت شركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  6091ورقم قيد  67714مركز عام عن اتيلية لتاجير وتجاره
فساتين الزفاف بجهة محافظة الغربية عقار رقم  12شارع سعد شحاته بملك /عاصم محمد بدير شرف
 - 5طاهر بلل البرلسى وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 6140ورقم قيد  67728مركز عام عن تجاره الهدايا ولعب الطفال بجهة محافظة الغربية ناصيه شارع
المام الشافعى امتداد شارع جمال عبدالناصر _منشيه البكرى بملك/بلل سعد البرلسى
 - 6محمد محمد عبدالحكيم صالح وشريكه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  6220ورقم قيد  67754مركز عام عن تجاره وتسويق المواد الغذائيه وبيع العصائر والحلويات
ومنتجات اللبان بجهة محافظة الغربية عياش بملك /البندارى الششتاوى محمد سعده
 - 7رشا محمد زهران وشريكها للتجاره وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والبن شركة رأس مالها
 150,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  6248ورقم قيد  67758مركز عام عن تجاره
وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والبن ومستلزماته وتوريد المواد الغذائيه وتجاره ماكينات تصنيع القهوه بجهة
محافظة الغربية البنوان بملك /ابراهيم عبدالحميد محمد عبدالمقصود
 - 8محمد مصطفى ابراهيم الشنوانى وشريكته شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  6332ورقم قيد  67779مركز عام عن تجاره لعب اطفال بجهة محافظة الغربية  27شارع
عادل الرفاعى من شكرى القوتلى بملك /نيرمين صلح الغنام
 - 9احمد الشيخ وشركاه شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع 6351
ورقم قيد  67785مركز عام عن استصلح وزراعه الراضى بجهة محافظة الغربية شارع عقبه بن نافع
_منشيه البكرى بملك /محمد عبدا احمد ابونار
 - 10محمد السعيد الجاوى وشركاه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 6562ورقم قيد  67852مركز عام عن تجاره وتوزيع الدويه واداره الصيدليات بجهة محافظة الغربية
 26شارع السيد منصور ابوشاهين من شارع عبدالمنعم رياض بملك /حاتم ناجح صبحى البدوى
 - 11محمد يحيى وشركاؤه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 6655ورقم قيد  67875مركز عام عن مخزن ادوية بجهة محافظة الغربية شارع طه حسين بجوار
مستشفى عبدالظاهر بملك /عبدالغفور عبدالغفور مصطفى
 - 12محمد عزت محمد على ربيع وشركاه شركة رأس مالها  99,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  6679ورقم قيد  67882مركز عام عن تجاره الجبس والسقف المعلقه وتوريدها بجهة محافظة
الغربية الطريق الدولى قطور بملك /رضا عبدا عبدالفتاح دياب
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فروع الشركات
 - 1وائل ماهر حلمى وشريكه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  5676ورقم قيد  57612فرعى
عن صناعه جميع منتجات الشنط بى فى سى  P.V.Cبجهة محافظة الغربية  3شارع ممدوح الشورى اول طريق
قطور بملك /فتح ا عبدالمنعم ابوالحسن
 - 2احمد بسيونى محمود بلل وشريكه قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  6666ورقم قيد 58667
فرعى عن مركز خدمات سيارات بجهة محافظة الغربية الطريق الدائرى بجوار قاعه للند بملك  /رضا محمد
احمد يونس
 - 3ل يوجد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  6666ورقم قيد  58667فرعى عن مركز خدمات
سيارات بجهة محافظة الغربية الطريق الدائرى بجوار قاعه للند بملك  /رضا محمد احمد يونس
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جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1عبدالحليم سعد ابراهيم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  1983قيد فى  1992-03-14برقم ايداع 301
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16612والمودع برقم 5618
فى  2022-6-1لوفاة التاجر
 - 2عصام عشرى على البلط تاجر فرد سبق قيده برقم  8187قيد فى  1996-09-15برقم ايداع 1620
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16606والمودع برقم 5590
فى  2022-6-1لوفاة التاجر
 - 3عل محمد محمد بطاح تاجر فرد سبق قيده برقم  19588قيد فى  2001-04-10برقم ايداع  1122وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16607والمودع برقم  5596فى
 2022-6-1لعتزال التجاره
 - 4سامى عبدالمنعم رمضان فاضل تاجر فرد سبق قيده برقم  28776قيد فى  2005-05-04برقم ايداع
 1263وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16608والمودع برقم
 5601فى  2022-6-1لعتزاله التجارة
 - 5حميدو احمد الحسنين مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم  39951قيد فى  2011-09-27برقم ايداع 3532
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16610والمودع برقم 5609
فى  2022-6-1لعتزاله التجارة
 - 6نعيم حسين محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  43839قيد فى  2014-05-19برقم ايداع  1718وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16613فى 2022_6_1
مودع 5622لعتزال التجاره
 - 7شيماء ابوالنجا طه عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56268قيد فى  2019-04-10برقم ايداع  2874وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16605فى 2022_6_1
مودع 5577لعتزال التجاره
 - 8محمود توفيق احمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  58866قيد فى  2020-02-03برقم ايداع 781
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16604والمودع برقم 5576
فى  2022-6-1لعتزاله التجارة
 - 9رجاء لتفصيل الملبس تاجر فرد سبق قيده برقم  62443قيد فى  2021-03-17برقم ايداع  2251وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16609والمودع برقم  5607فى
 2022-6-1لعتزال التجاره
 - 10كاملة عبد المغنى احمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  65654قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
 11337وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16603والمودع
برقم  5570فى  2022-6-1لعتزالها التجارة
 - 11محمد سيد احمد مسعد المطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  10945قيد فى  1998-03-09برقم ايداع
 587وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16617والمودع برقم
 5652فى  2022-6-2لعتزاله التجارة
 - 12رويدا عبدالمنعم عبدالفتاح المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  43169قيد فى  2013-11-24برقم ايداع
 3881وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16616والمودع برقم
 5647فى  2022-6-2لعتزالها التجارة
 - 13عبدا احمد السعيد الحارتى تاجر فرد سبق قيده برقم  51567قيد فى  2018-01-18برقم ايداع 477
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16615فى 2022_6_2
مودع 5635لعتزال التجاره
 - 14معرض ابوالعنين للدوات الصحيه تاجر فرد سبق قيده برقم  67089قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
 4175وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16614والمودع برقم
 5627فى  2022-6-2لعتزاله التجارة
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جريدة السماء التجارية

 - 15طارق محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  11581قيد فى  1998-06-22برقم ايداع 1676
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16620مودع5694
فى 2022-6-5لعتزال التجاره
 - 16الهامى محمد عبدالفتاح عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  22221قيد فى  2002-06-18برقم ايداع
 1852وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16623مودع 5714
فى 2022-6-5لعتزال التجاره
 - 17صلح محمد محمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  38736قيد فى  2010-12-16برقم ايداع 4430
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16627والمودع برقم 5728
فى  2022-6-5لعتزال التجاره
 - 18على المهدى محمود حسن البرلسى تاجر فرد سبق قيده برقم  41081قيد فى  2012-06-07برقم ايداع
 2260وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16619والمودع برقم
 5693فى  2022-6-5لعتزال التجاره
 - 19ابراهيم مصطفى محمد السيد الكنيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  41310قيد فى  2012-08-13برقم
ايداع  2984وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16626
والمودع برقم  5727فى  2022-6-5لعتزال التجاره
 - 20تامر على انور رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  48387قيد فى  2016-12-05برقم ايداع 6036
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16624مودع5720
فى 2022-6-5لعتزال التجاره
 - 21فاطمه شلبى غازى نونو تاجر فرد سبق قيده برقم  50818قيد فى  2017-11-13برقم ايداع 7025
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16628والمودع برقم 5739
فى  2022-6-5لعتزال التجاره
 - 22عكاشه لتجاره السجاد تاجر فرد سبق قيده برقم  54419قيد فى  2018-10-24برقم ايداع  7662وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16622والمودع برقم  5712فى
 2022-6-5لعتزال التجارة
 - 23صلح احمد حسين حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  60189قيد فى  2020-08-24برقم ايداع 4164
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16618والمودع برقم 5682
فى  2022-6-5لعتزال التجاره
 - 24احمد فتحى المغاورى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  63320قيد فى  2021-06-21برقم ايداع
 5687وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16621والمودع برقم
 5707فى  2022-6-5لعتزال التجاره
 - 25همت مصطفى احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  30946قيد فى  2006-05-29برقم ايداع 2017
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16629والمودع برقم 5789
فى  2022-6-6لعتزالها التجارة
 - 26السيد فؤاد حامد الدسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  12346قيد فى  1998-09-30برقم ايداع 2910
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16631فى 2022-6-7مودع
 5816لعتزال التجاره
 - 27السيد محمد ابراهيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  25061قيد فى  2003-07-21برقم ايداع 2280
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16635والمودع برقم 5845
فى  2022-6-7للوفاه
 - 28حنان منير اسماعيل عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  54912قيد فى  2018-12-04برقم ايداع 8919
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16632فى 2022-6-7
مودع  5819لعتزال التجاره
 - 29مصطفى نجيب محمد هندى تاجر فرد سبق قيده برقم  56085قيد فى  2019-03-26برقم ايداع
 2401وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16634والمودع برقم
 5828فى  2022-6-7لعتزاله التجارة
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 - 30سامح الهادى احمد ابوهويدى تاجر فرد سبق قيده برقم  62010قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 7412وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل الستغناء عنه
 - 31هادى محمد طلعت عبدالستار خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  65750قيد فى  2021-12-19برقم
ايداع  11554وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16633
والمودعب رقم  5826فى  2022-6-7لعتزال التجاره
 - 32هانم مصطفى بسيونى عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  66337قيد فى  2022-02-09برقم ايداع
 1373وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16630فى
 2022-6-7مودع 5801لعتزال التجاره
 - 33دار عطاا للطباعه تاجر فرد سبق قيده برقم  21235قيد فى  2002-01-26برقم ايداع  226وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16636والمودع برقم  5856فى
 2022-6-8لعتزال التجاره
 - 34مصطفى صادق مصطفى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  39455قيد فى  2011-05-30برقم ايداع
 2020وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16639مودع
برقم 5864فى 2022-6-8لعتزال التجاره
 - 35هانى فكرى سليم سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  48841قيد فى  2018-02-01برقم ايداع 811
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم الغاؤه للستغناء عنه
 - 36اسلم اشرف جلل بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  65434قيد فى  2021-11-25برقم ايداع 10745
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16637والمودع برقم 5857
فى  2022-6-8لعتزاله التجارة
 - 37اميره محمود السيد عبدالخالق السبع تاجر فرد سبق قيده برقم  66360قيد فى  2022-02-13برقم ايداع
 1467وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16638والمودع برقم
 5858فى  2022-6-8لعتزال التجاره
 - 38كوافير سعاد تاجر فرد سبق قيده برقم  24653قيد فى  2003-05-19برقم ايداع  1593وفى تاريخ
 2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16645والمودع برقم  5928فى
 2022-6-9لعتزال التجاره
 - 39آيه جمال محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  55708قيد فى  2019-02-21برقم ايداع
 1406وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد باامر محو برقم  16643مودع
 5912فى  2022-6-9لعتزال التجاره
 - 40احمد عماد اسماعيل على شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  56061قيد فى  2019-03-24برقم ايداع
 2349وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16640والمودع برقم
 5897فى  2022-6-9لعتزاله التجارة
 - 41محمد مكرم محمد البوسطى تاجر فرد سبق قيده برقم  56343قيد فى  2019-04-17برقم ايداع
 3089وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16644والمودع برقم
 5917فى  2022-6-9لعتزاله التجارة
 - 42فرحانه السعيد منصور العفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  64945قيد فى  2021-10-28برقم ايداع
 9669وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16642والمودع برقم
 5910فى  2022-6-9لعتزالها التجارة
 - 43محمد عطية محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  66965قيد فى  2022-04-10برقم ايداع 3383
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16641والمودع برقم 5902
فى  2022-6-9لعتزاله التجارة
 - 44عبدالحي عبدالوهاب حسن المحلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  21757قيد فى  2002-04-13برقم
ايداع  1111وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16646و
المودع برقم  5958فى  2022-6-12لعتزال التجاره
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 - 45هبه جلل مصطفى المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  47029قيد فى  2016-04-17برقم ايداع 1996
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16648والمودع برقم 5969
فى  2022-6-12لعتزال التجاره
 - 46ايناس هاشم محمد ابومنا تاجر فرد سبق قيده برقم  64934قيد فى  2021-10-28برقم ايداع 9641
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16647والمودع برقم 5968
فى  2022-6-12لعتزالها التجارة
 - 47السيد عباس بسيونى غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  67003قيد فى  2022-04-14برقم ايداع 3632
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم الغاؤه
 - 48هاني فاروق عبدالعزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  17071قيد فى  2000-04-03برقم ايداع
 1164وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16655مودع6028
فى 2022-6-13لعتزال التجاره
 - 49ناجي فوزي عوض ابوضهر تاجر فرد سبق قيده برقم  23400قيد فى  2002-11-11برقم ايداع
 3620وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16652والمودع برقم
 6006فى  2022-6-13لعتزاله التجارة
 - 50على السيد السيد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  30867قيد فى  2006-05-18برقم ايداع 1865
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16656مودع6032
فى2022-6-13للوفاه
 - 51مسعود عبدالمنعم ابراهيم ابوريه تاجر فرد سبق قيده برقم  35866قيد فى  2009-02-24برقم ايداع
 668وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم  16654مودع 6012
فى  2022-6-13لعتزال التجاره
 - 52رجب عبدالنبى محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  50868قيد فى  2017-11-16برقم ايداع
 7150وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  166650والمودع
برقم  6000فى  2022-6-13لعتزاله التجارة
 - 53ناجى فوزى عوض ابوضهر تاجر فرد سبق قيده برقم  55224قيد فى  2019-01-02برقم ايداع 28
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16653مودع 6007فى
 2022-6-13لعتزال التجاره
 - 54مكتب جميل للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  59475قيد فى  2020-06-11برقم ايداع
 2540وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16649والمودع برقم
 5992فى  2022-5-13لعتزاله التجارة
 - 55محمد محمد انور قبيض تاجر فرد سبق قيده برقم  64382قيد فى  2021-09-22برقم ايداع 8430
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16651والمودع برقم 6002
فى  2022-6-13لعتزاله التجارة
 - 56حنان منير ابراهيم ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم  22748قيد فى  2002-08-21برقم ايداع 2618
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16660مودع 6072فى
 2022-6-14لعتزال التجاره
 - 57احمد سعد رمضان نصره تاجر فرد سبق قيده برقم  24202قيد فى  2003-03-15برقم ايداع 815
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16664والمودع برقم 6098
فى  2022-6-14لعتزال التجاره
 - 58السعيد ابوالفتوح محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32648قيد فى  2007-03-29برقم ايداع 919
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16661مودع  6075فى
 2022-6-14لعتزال التجاره
 - 59محمد عماد ابوالفتوح عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  41415قيد فى  2012-09-11برقم ايداع
 3271وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16662والمودع برقم
 6086فى  2022-6-14لعتزاله التجارة
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 - 60خضره ابراهيم محمود بسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم  48426قيد فى  2016-12-13برقم ايداع
 6179وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16663والمودع برقم
 6093فى  2022-6-14لعتزال التجاره
 - 61عبدالهادى عبدالهادى يوسف شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  50565قيد فى  2017-10-18برقم
ايداع  6267وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16658
مودع 6059فى  2022-6-14لعتزال التجاره
 - 62صلح راضى ابراهيم الششتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  65035قيد فى  2021-11-03برقم ايداع
 9846وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16659والمودع برقم
 6062فى  2022-6-14لعتزاله التجارة
 - 63هاني باسيلي بطرس غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  7548قيد فى  1996-03-31برقم ايداع 567
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16669مودع 6164فى
 2022-6-15لعتزال التجاره
 - 64محمد فاروق محمد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  41830قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
 8777وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل الستغناء عنه
 - 65احمد عبده محمد عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48301قيد فى  2016-11-22برقم ايداع
 5769وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16666والمودع برقم
 6142فى  2022-6-15لوفاه التاجر
 - 66فايزه صلح ابراهيم القرموط تاجر فرد سبق قيده برقم  51659قيد فى  2018-01-29برقم ايداع
 716وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16667مودع 6151
فى  2022-6-15لعتزال التجاره
 - 67مصنع احمد قادوس للنسيج الدائرى تاجر فرد سبق قيده برقم  57813قيد فى  2019-10-15برقم ايداع
 8117وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16668مودع6153
فى  2022-6-15لعتزال التجاره
 - 68عصام محمود منصور على الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  60923قيد فى  2020-10-22برقم ايداع
 5919وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16665والمودع برقم
 6130فى  2022-6-15لعتزاله التجارة
 - 69حيدر طلعت السيد غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  27274قيد فى  2011-07-07برقم ايداع 2622
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16670والمودع برقم 6169
فى  2022-6-16لعتزال التجاره
 - 70حيدر طلعت السيد غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  27274قيد فى  2004-06-19برقم ايداع 1897
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16670والمودع برقم 6169
فى  2022-6-16لعتزال التجاره
 - 71اسامه احمد كامل الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  47274قيد فى  2016-05-22برقم ايداع 2682
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16674والمودع برقم 6215
فى  2022-6-16لعتزال التجاره
 - 72منى عبدالمعطى على زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  49323قيد فى  2017-04-20برقم ايداع 2238
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16671والمودع برقم 6174
فى  2022-6-16لعتزال التجاره
 - 73محمد رضا عاطف النوسانى تاجر فرد سبق قيده برقم  54986قيد فى  2018-12-10برقم ايداع
 9075وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16672والمودع برقم
 6187فى  2022-6-16لعتزاله التجارة
 - 74فتحى عزت محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56208قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 5191وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل الستغناء عنه
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 - 75الهام محمد حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  66784قيد فى  2022-03-17برقم ايداع 2722
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16673مودع6190
فى 2022-6-16لعتزال التجاره
 - 76محمد حلمي عبدالنبي عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  12064قيد فى  1998-09-01برقم ايداع
 2493وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16676مودع6241
فى  2022-6-19لعتزال التجاره
 - 77علي عبدالحميد محمد الشعيري تاجر فرد سبق قيده برقم  21090قيد فى  2001-12-31برقم ايداع
 3732وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16680والمودع برقم
 6291فى  2022-6-19لعتزال التجاره
 - 78حسن المحمدي حسن السروجي تاجر فرد سبق قيده برقم  25871قيد فى  2003-10-15برقم ايداع
 3457وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16678مودع6260
فى 2022-6-19للوفاه
 - 79السيد ابراهيم توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50224قيد فى  2017-08-30برقم ايداع 5173
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16679مودع 6267فى
 2022-6-19لعتزال التجاره
 - 80صفاء التابعى الحسينى شميس تاجر فرد سبق قيده برقم  55459قيد فى  2019-01-28برقم ايداع
 681وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16677والمودع برقم
 6254فى  2022-6-19لعتزالها التجارة
 - 81عبدالحليم حمدان زكريا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65454قيد فى  2021-11-28برقم ايداع
 10785وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16675والمودع
برقم  6231فى  2022-6-19لعتزاله التجارة
 - 82احمد حسن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65891قيد فى  2022-05-29برقم ايداع  5432وفى
تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم نقل المقر الى مكتب طنطا
 - 83عبدالناصر فوزي رسلن زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  22321قيد فى  2002-07-02برقم ايداع
 2005وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16682والمودع برقم
 6311فى  2022-6-20لعتزاله التجارة
 - 84محمد احمد عبدالمنعم عبدالسلم شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  32372قيد فى 2007-02-08
برقم ايداع  289وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16683
والمودع برقم  6325فى  2022 - 6 -20لعتزاله التجارة
 - 85رشا حمدى محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  61817قيد فى  2021-01-19برقم ايداع  389وفى
تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16681مودع 6302فى
 2022-6-20لعتزال التجاره
 - 86محمد ابراهيم المتولى عبدالباسط تاجر فرد سبق قيده برقم  38921قيد فى  2011-03-21برقم ايداع
 1004وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16685والمودع برقم
 6369فى  2022-6-21لعتزاله التجارة
 - 87محمد ابراهيم المتولى عبدالباسط تاجر فرد سبق قيده برقم  38921قيد فى  2014-06-16برقم ايداع
 2017وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16685والمودع برقم
 6369فى  2022-6-21لعتزاله التجارة
 - 88محمد ابراهيم المتولى عبدالباسط تاجر فرد سبق قيده برقم  38921قيد فى  2011-01-18برقم ايداع
 313وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16685والمودع برقم
 6369فى  2022-6-21لعتزاله التجارة
 - 89اسماعيل ابوزيد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41915قيد فى  2012-12-18برقم ايداع 4698
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16684والمودع برقم 6359
فى  2022-6-21لعتزاله التجارة
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 - 90عمرو اشرف السيد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  59266قيد فى  2020-04-28برقم ايداع 2069
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم الغاؤه للستغناء عنه
 - 91دعاء احمد عطا الدمرانى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  63474قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 6057وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16686والمودع برقم
 6402فى  2022-6-21لعتزال التجاره
 - 92صلح عبدالفتاح راغب الدغبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  66815قيد فى  2022-03-21برقم ايداع
 2838وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16687والمودع برقم
 6419فى  2022-6-21لعتزاله التجارة
 - 93مطاوع محمد مطاوع فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  7968قيد فى  1996-07-14برقم ايداع 1234
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16690والمودع برقم 3437
فى  2022-6-22لوفاة التاجر
 - 94مشرف لبيب عدلن رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  37386قيد فى  2010-02-22برقم ايداع 682
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16692والمودع برقم 6453
فى  2022-6-22لعتزاله التجارة
 - 95جمال الدين سعد محمود زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  46945قيد فى  2016-04-04برقم ايداع
 1705وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16693والمودع برقم
 6469فى  2022-6-22لعتزاله التجارة
 - 96محمد راغب عبدالحى راغب الباز تاجر فرد سبق قيده برقم  50460قيد فى  2017-10-09برقم ايداع
 5971وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16691والمودع برقم
 6446فى  2022-6-22لعتزال التجاره
 - 97اسامه البسيونى عبدالوهاب بلح تاجر فرد سبق قيده برقم  52261قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5830وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاؤه للستغناء عنه
 - 98محمد عبدالعزيز محمد ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  54320قيد فى  2021-06-07برقم ايداع
 5230وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر للستغناء عنه
 - 99لمياء سمير عزت البطل تاجر فرد سبق قيده برقم  59436قيد فى  2021-05-31برقم ايداع 5067
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه
 - 100ايمان عادل مصطفى عزه تاجر فرد سبق قيده برقم  64962قيد فى  2021-10-31برقم ايداع
 9697وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16689والمودع برقم
 6430فى  2022-6-22لعتزال التجاره
 - 101احمد شلبى عبدالفتاح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  65787قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 11648وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16688والمودع
برقم  6426فى  2022-6-22لعتزاله التجارة
 - 102ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  23410قيد فى  2002-11-12برقم ايداع
 3634وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16694والمودع برقم
 6486فى  2022-6-23لعتزاله التجارة
 - 103محمد رسمي السعيد لقوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  25200قيد فى  2003-08-09برقم ايداع
 2481وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16700مودع6526
فى  2022-6-23لعتزال التجاره
 - 104محمد السيد احمد كسبر تاجر فرد سبق قيده برقم  34073قيد فى  2008-02-07برقم ايداع 469
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم  16695مودع6500
فى 2022-6-23لعتزال التجاره
 - 105محمد عبدالوهاب العفيفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37438قيد فى  2010-03-07برقم ايداع
 842وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16704والمودع برقم
 6542فى  2022-6-23لعتزاله التجارة
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 - 106محمد محمد نجيب انور احمد نجمه تاجر فرد سبق قيده برقم  41670قيد فى  2021-09-30برقم
ايداع  8709وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه
 - 107تامر كارم الغمرى عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  45890قيد فى  2015-09-09برقم ايداع
 3743وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16698والمودع برقم
 6514فى  2022-6-23لعتزال التجاره
 - 108محمود المكاوى عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53167قيد فى  2018-06-24برقم ايداع
 4510وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16699والمودع برقم
 6517فى  2022-6-23لعتزاله التجارة
 - 109تعدل الى الجوهرى لتصنيع وتبريد اللبان تاجر فرد سبق قيده برقم  55257قيد فى 2019-01-06
برقم ايداع  125وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16702
مودع 6533فى  2022-6-23لعتزال التجاره
 - 110محمود ابراهيم سلمه حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  55761قيد فى  2019-02-26برقم ايداع
 1554وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16703والمودع برقم
 6540فى  2022-6-23لعتزاله التجارة
 - 111عبدالفتاح محمد طلبه سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56450قيد فى  2019-05-02برقم ايداع
 3386وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16701والمودع برقم
 6532فى  2022-6-23لعتزاله التجارة
 - 112ابراهيم السيد هنداوى فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  60869قيد فى  2020-10-19برقم ايداع 5786
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16696مودع 6510فى
 2022-6-23لعتزال التجاره
 - 113فتحى جعفر احمد الحلو تاجر فرد سبق قيده برقم  64952قيد فى  2021-10-28برقم ايداع 9678
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16705مودع6543
فى 2022-6-23لعتزال التجاره
 - 114محرز للنسيج تاجر فرد سبق قيده برقم  33459قيد فى  2007-09-12برقم ايداع  2933وفى تاريخ
 2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16708مودع 6580فى 2022-6-26
للوفاه
 - 115عبدالحميد ابوالفتوح محمد مبروك لتجارة وحليج القطان والمحاصيل الزراعيه والستيراد والتصدير
تاجر فرد سبق قيده برقم  40835قيد فى  2012-04-12برقم ايداع  1529وفى تاريخ  2022-06-26تم
محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16707والمودع برقم  6571فى  2022-6-26للوفاه
 - 116محمد محمد السيد ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم  60617قيد فى  2020-09-29برقم ايداع
 5217وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16706والمودع برقم
 6554فى  2022-6-26لعتزال التجاره
 - 117حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد تاجر فرد سبق قيده برقم  23640قيد فى  2010-06-08برقم
ايداع  2100وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاؤه
 - 118فاتن عبده خضر ابوالسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  39956قيد فى  2011-09-28برقم ايداع 3549
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16715والمودع برقم 6661
فى  2022-6-27لعتزال التجاره
 - 119احمد محمد نجيب احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  51011قيد فى  2017-11-29برقم ايداع
 7549وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16713والمودع برقم
 6654فى  2022-6-27لعتزال التجاره
 - 120نجلء فتح ا ابراهيم محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  54032قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 5641وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الستغناء عنه
 - 121تامر صلح عبدالنبى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  55466قيد فى  2019-01-30برقم ايداع
 717وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16710والمودع برقم
 6615فى  2022-6-27لعتزال التجاره
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 - 122كباب نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم  58786قيد فى  2020-01-26برقم ايداع  559وفى تاريخ
 2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16714والمودع برقم  6657فى
 2022-6-27لعتزالها التجارة
 - 123سمير عبدالفتاح المام الوصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  63837قيد فى  2021-08-11برقم ايداع
 7025وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16711مودع6626
فى  2022-6-27لعتزال التجاره
 - 124اسماعيل مصطفى اسماعيل السقا تاجر فرد سبق قيده برقم  65513قيد فى  2021-12-01برقم ايداع
 11024وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16712والمودع
برقم  6647فى  2022-6-27لعتزاله التجارة
 - 125حسين عبدالرحمن سيد احمد غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  49227قيد فى  2017-04-04برقم ايداع
 1943وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16718والمودع برقم
 6709فى  2022-6-28لعتزاله التجارة
 - 126سعد ابراهيم محمد حويش تاجر فرد سبق قيده برقم  55859قيد فى  2019-03-06برقم ايداع
 1786وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16716والمودع برقم
 6680فى  2022-6-28لعتزاله التجارة
 - 127السيد نبيه عيد بطاح تاجر فرد سبق قيده برقم  67323قيد فى  2022-05-18برقم ايداع  4921وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16717والمودع برقم  6699فى
 2022-6-28لعتزاله التجارة
 - 128محمد سعيد ابراهيم سعيد السلخ تاجر فرد سبق قيده برقم  24393قيد فى  2003-04-05برقم ايداع
 1115وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو  16726مودع 6771فى
 2022-6-29للوفاه
 - 129ابراهيم السعيد ابراهيم ابوشعيره تاجر فرد سبق قيده برقم  33303قيد فى  2007-08-12برقم ايداع
 2522وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16725مودع6761
فى  2022-6-29لعتزال التجاره
 - 130شريف سالم ابو العنين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  34885قيد فى  2008-07-01برقم ايداع
 2260وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16724والمودع برقم
 6760فى  2022-6-29لعتزال التجاره
 - 131مرفت ابراهيم عبدالعليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  38116قيد فى  2010-07-21برقم ايداع
 2630وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 132احمد عبدالمغنى عبدالجليل شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  44444قيد فى  2014-11-06برقم ايداع
 3680وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16721فى
 2022-6-29مودع 6733لعتزال التجاره
 - 133مروه محمد عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  59551قيد فى  2020-06-18برقم ايداع
 2714وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16719والمودع برقم
 6721فى  2022-6-29لعتزال التجاره
 - 134احمد محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65695قيد فى  2021-12-14برقم ايداع
 11435وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16723مودع6755
فى  2022-6-29لعتزال التجاره
 - 135شعبان ممدوح عبدالجليل يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  66935قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
 3281وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16722والمودع برقم
 6748فى  2022-6-29لعتزال التجاره
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رأس المال
 - 1محمد صوان للثاث الراقى الحديث تاجر فرد سبق قيده برقم  17583قيد فى  2000-06-03برقم ايداع
 2032فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2احمد محمد سليمان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  44479قيد فى  2014-11-13برقم ايداع 3787
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3محمد المحجوب حافظ ابوطالب تاجر فرد سبق قيده برقم  49918قيد فى  2017-07-27برقم ايداع
 4029فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 4محمود المحمدى محمد ابوعمر تاجر فرد سبق قيده برقم  53214قيد فى  2018-06-28برقم ايداع
 4635فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 120,000.000
 - 5محمد رياض محمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  64225قيد فى  2021-09-14برقم ايداع 8088
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 6عمرو احمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  38498قيد فى  2010-10-19برقم ايداع
 3673فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 7امين حسين محمد سامى لصناعه وتجارة المنسوجات تاجر فرد سبق قيده برقم  43761قيد فى
 2014-04-29برقم ايداع  1468فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
25,000,000.000
 - 8محمود مصطفى محمود احمد سنبل تاجر فرد سبق قيده برقم  66534قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 1923فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 120,000.000
 - 9محسن يوسف حامد حرحيره تاجر فرد سبق قيده برقم  4058قيد فى  1993-12-06برقم ايداع 1325
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 10محمود مجدى عبدالوهاب المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  65006قيد فى  2021-11-02برقم ايداع
 9795فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 11محمد عبداللطيف محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  66617قيد فى  2022-03-02برقم ايداع
 2165فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 12الهامى محمد عبدالفتاح عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33037قيد فى  2018-02-27برقم ايداع
 1592فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 13ابراهيم محمود ابراهيم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  37302قيد فى  2010-02-04برقم ايداع
 423فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000.000
 - 14عمر عبداللطيف محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49741قيد فى  2017-06-28برقم ايداع
 3494فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15محمد العربى للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  51736قيد فى  2018-02-05برقم ايداع
 885فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16محمد على السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57179قيد فى  2019-07-30برقم ايداع 6331
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 750,000.000
 - 17محمد النبوى عمر الحماقى تاجر فرد سبق قيده برقم  57297قيد فى  2019-08-20برقم ايداع 6651
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 18عادل عبدالسلم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60855قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 5749فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 19ابراهيم عبدالحميد مصطفى البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  61178قيد فى  2020-11-17برقم ايداع
 6632فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 20مكتب امينه محمد المنسى عطيه للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  64418قيد فى
 2021-09-26برقم ايداع  8519فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
200,000.000
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 - 21احسان نجاح محمد محمد العسقلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  67232قيد فى  2022-05-10برقم ايداع
 4645فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 22الدماطى للفراشه تاجر فرد سبق قيده برقم  47356قيد فى  2016-05-31برقم ايداع  2912فى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23مصنع سليمه للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  49157قيد فى  2017-03-27برقم ايداع
 1727فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 24سمير السيد عبدالغنى سكر تاجر فرد سبق قيده برقم  60055قيد فى  2020-08-12برقم ايداع 3845
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 25حمدى عبدالرحيم احمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  60218قيد فى  2020-08-26برقم ايداع
 4232فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26حماده رضا حلمى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  61687قيد فى  2021-01-04برقم ايداع  51فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 27عبدالرحمن عبدالرازق على الدرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  66409قيد فى  2022-02-15برقم ايداع
 1578فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 28بدوى بدوى عبدالقادر الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم  37018قيد فى  2009-12-07برقم ايداع
 3876فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 29هانى فكرى سليم سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  48841قيد فى  2017-02-07برقم ايداع  709فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 30مريم احمد حافظ العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  57038قيد فى  2019-07-15برقم ايداع 5955
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 31ابراهيم جمال البسيونى القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  64708قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 9181فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 32محمد العطافى محمود ابوشادى تاجر فرد سبق قيده برقم  66993قيد فى  2022-04-11برقم ايداع
 3437فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 33رمضان عبدالسميع رمضان سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  18716قيد فى  2018-09-12برقم ايداع
 6345فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 34شريف امين محمد الخياط تاجر فرد سبق قيده برقم  39911قيد فى  2011-09-18برقم ايداع 3410
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 35ابراهيم محمد احمد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  51203قيد فى  2017-12-17برقم ايداع
 8070فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 36فتحى فتوح ابراهيم الدهمه تاجر فرد سبق قيده برقم  35016قيد فى  2008-07-29برقم ايداع 2581
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 37ممدوح عبدالخالق على السيد سنجر تاجر فرد سبق قيده برقم  43697قيد فى  2014-04-10برقم ايداع
 1200فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 38حنان عبدالبارى ابراهيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55836قيد فى  2019-03-04برقم ايداع
 1724فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 39مرسى للدواجن تاجر فرد سبق قيده برقم  57964قيد فى  2019-10-29برقم ايداع  8429فى تاريخ
 2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 40حسن اسماعيل مصطفى ابو عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  64918قيد فى  2021-10-27برقم ايداع
 9608فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 41صيدليه مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  3571قيد فى  1993-07-25برقم ايداع  767فى تاريخ
 2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 42سامح اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  24057قيد فى  2003-02-25برقم ايداع
 590فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 43محمد السعيد عبدالجواد محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  31607قيد فى  2006-08-31برقم ايداع
 3288فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 4,000,000.000
 - 44عبداللطيف محمد سعد الشعل تاجر فرد سبق قيده برقم  66608قيد فى  2022-03-02برقم ايداع
 2144فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 45مسعد مسعد السعيد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  35654قيد فى  2009-01-12برقم ايداع  86فى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 46هشام عامر عبدالسلم البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  41632قيد فى  2012-10-21برقم ايداع
 3862فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 110,000.000
 - 47حمدى حمدى حجاب ابومسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  50276قيد فى  2017-09-12برقم ايداع
 5320فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 48وجدى السعيد على الفحار تاجر فرد سبق قيده برقم  57744قيد فى  2019-10-08برقم ايداع 7906
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 49محمد جمال الدين سعد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  58736قيد فى  2020-01-20برقم ايداع
 430فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 50رانده فاروق السيد ابوالعنين زهموم تاجر فرد سبق قيده برقم  59553قيد فى  2020-06-18برقم ايداع
 2716فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 51رضا ابراهيم عبدالقادر مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  62537قيد فى  2021-03-25برقم ايداع
 3501فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 52ابراهيم السعيد ابراهيم ابوشعيره تاجر فرد سبق قيده برقم  33303قيد فى  2007-08-12برقم ايداع
 2522فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 53شريف جلل الحمدى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  49758قيد فى  2017-07-04برقم ايداع
 3551فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 54عل محمد كمال الدين السيد السمنودى تاجر فرد سبق قيده برقم  54675قيد فى  2018-11-13برقم
ايداع  8326فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 55الدهلن للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  59431قيد فى  2021-03-15برقم ايداع 2130
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 56محمد عابدين عمران مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  62496قيد فى  2021-03-23برقم ايداع
 3392فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 57ناصر عبدالعال عبدالسلم نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  62703قيد فى  2021-04-11برقم ايداع
 3969فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 58نضال رمضان عبدالقادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  40311قيد فى  2012-01-02برقم ايداع 26
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 59ايه مرسى الطنطاوى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  55881قيد فى  2019-03-07برقم ايداع
 1850فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 60فتحى عزت محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56208قيد فى  2019-04-04برقم ايداع
 2716فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 61الفروجى لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  48848قيد فى  2017-02-08برقم ايداع 748
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 62فوزيه فتوح طلعت عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  55771قيد فى  2019-02-27برقم ايداع 1571
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 63حازم ابراهيم مصطفى الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  57046قيد فى  2019-07-16برقم ايداع
 5984فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 64احمد محمد البكرى عبدالمحسن سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  62681قيد فى  2021-04-08برقم
ايداع  3897فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
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 - 65ابراهيم جمعه السيد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  59373قيد فى  2020-05-17برقم ايداع 2246
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 66منال محمد ابراهيم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  62735قيد فى  2021-04-13برقم ايداع 4054
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 67رحمه عبدالرازق على الدرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  62781قيد فى  2021-04-18برقم ايداع
 4177فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 68غنيم لتصنيع مواد تعبئه وتغليف تاجر فرد سبق قيده برقم  66057قيد فى  2022-01-16برقم ايداع
 463فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 69محمد محمد نيازى محمد شمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  67374قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
 5108فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 70ايهاب عبدالغنى محمد ابوامنه تاجر فرد سبق قيده برقم  29300قيد فى  2005-08-16برقم ايداع
 2365فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 71عفيفي محمد عفيفي حسن حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  34724قيد فى  2008-06-02برقم ايداع
 1778فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 72احمد سليمان ابراهيم محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  48170قيد فى  2016-11-03برقم ايداع
 5394فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 73احمد محمد عبدالعظيم ردينى تاجر فرد سبق قيده برقم  50031قيد فى  2017-08-10برقم ايداع
 4536فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 74سعد عبدالفتاح سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  53101قيد فى  2018-06-10برقم ايداع 4322
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 75عمرو اشرف السيد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  59266قيد فى  2020-03-15برقم ايداع 1902
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 76محمود محمد السعيد السعيد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  59585قيد فى  2020-06-22برقم ايداع
 2798فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 77محمد ابراهيم سعد الشرم تاجر فرد سبق قيده برقم  60957قيد فى  2020-10-26برقم ايداع 6006
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 78سحر احمد ابراهيم محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  66308قيد فى  2022-02-07برقم ايداع
 1284فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 79رامى اسماعيل زكريا ابوضياء تاجر فرد سبق قيده برقم  67544قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
 5546فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 80السيد السيد السعيد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  67788قيد فى  2021-09-28برقم ايداع 6978
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 81اسامه البسيونى عبدالوهاب بلح تاجر فرد سبق قيده برقم  52261قيد فى  2018-03-15برقم ايداع
 2130فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 82محمد مسعود عبداللطيف محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  65285قيد فى  2021-11-17برقم
ايداع  10405فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 83صابر محمد عزت السيد الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  66540قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 1942فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 84محمود رأفت حسن مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  31690قيد فى  2006-09-13برقم ايداع 3462
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 85محمد مسعد محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  53328قيد فى  2018-07-15برقم ايداع 4990
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 86وليد زينهم عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55742قيد فى  2019-02-25برقم ايداع
 1516فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000

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

Page 46 of 86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 87رويحه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  57542قيد فى  2019-09-15برقم ايداع
 7299فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 88مدحت عبدالعظيم شحاته السيد ابوالنور تاجر فرد سبق قيده برقم  59194قيد فى  2020-03-04برقم
ايداع  1700فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 89علء فرج عبدالقادر زيان تاجر فرد سبق قيده برقم  64031قيد فى  2021-08-31برقم ايداع 7569
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 90صيدليه د سعود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27728قيد فى  2004-09-15برقم ايداع  2788فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 750,000.000
 - 91احمد محمد عبدالبر الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  58691قيد فى  2020-01-15برقم ايداع 301
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 92السيد التهامى رمضان عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  62494قيد فى  2021-03-23برقم ايداع
 3389فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 93زين لقطع غيار واكسسوار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  62542قيد فى  2021-03-28برقم ايداع
 3514فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 94رحاب على محمد دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم  65032قيد فى  2021-11-03برقم ايداع  9842فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 95هانى شتا فرج ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  65495قيد فى  2021-11-30برقم ايداع  10998فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 96حسن عبدالحميد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  60907قيد فى  2020-10-21برقم ايداع
 5892فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 97السياجى حسن فوزى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62195قيد فى  2021-02-22برقم ايداع 1509
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 98يوسف يوسف السيد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  63881قيد فى  2021-08-17برقم ايداع 7150
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 99احمد حمدان ابراهيم الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  42747قيد فى  2013-07-09برقم ايداع
 2460فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 100مزرعه محمد صلح سالم للثروه الحيوانيه تاجر فرد سبق قيده برقم  49409قيد فى 2017-05-03
برقم ايداع  2476فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 101محمد صلح حسين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  49409قيد فى  2017-05-03برقم ايداع 2476
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 102ابوالسعاد على ابراهيم ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم  61785قيد فى  2021-01-17برقم ايداع
 311فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 103حمدين السيد عبدالشافى السيد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  67324قيد فى  2022-05-18برقم
ايداع  4923فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 125,000.000
 - 104احمد عمر عمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  58991قيد فى  2020-02-13برقم ايداع 1116
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 105عبدا مسعد عبدا رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  60597قيد فى  2020-09-28برقم ايداع 5184
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 106سهام على على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  62734قيد فى  2021-04-13برقم ايداع 4053
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 107مصطفى محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  63459قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 6022فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 108محمد عبدالفتاح محمد السودانى تاجر فرد سبق قيده برقم  64809قيد فى  2021-10-20برقم ايداع
 9409فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
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 - 109تامر مراد الشناوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  65969قيد فى  2022-01-09برقم ايداع 200
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000

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

Page 48 of 86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1محمد صوان للثاث الراقى الحديث تاجر فرد سبق قيده برقم  17583قيد فى  2000-06-03برقم ايداع
 2032وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك /احلم
عبدالرازق محمد الجبالى  -بنا ابوصير
 - 2محمد حسن محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57440قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
 7042وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية القيصريه بملك /مصطفى عطيه
ابراهيم عطيه برغوت لستغلله/مصنع تشكيل بلستيك المودع  5611فى  2022_6_1المقيد برقم دائم تابع
 57440المحله الكبرى
 - 3رضا احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  59283قيد فى  2020-03-16برقم ايداع 1931
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /شارع حسن البندارى عزبه
ابودراع امام مسجد فاطمه الزهراء بملك/محمد المحمدى محمد الترسه
 - 4مختار محمد متولى على تاجر فرد سبق قيده برقم  61932قيد فى  2021-01-31برقم ايداع 685
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الوحدات رقم  519_518_517بقطاع
الغزل والنسيج بملك /الهيئه العامه للتنميه الصناعيه لستغلله/مصنع ملبس جاهزه ( عدا الملبس العسكريه )
مودع برقم 5575فى  2022_6_1المقيد برقم دائم تابع  61932المحله الكبرى
 - 5محمد رياض محمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  64225قيد فى  2021-09-14برقم ايداع
 8088وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك الطالب /
محمد رياض محمد القاضى -سمل
 - 6اسامه محمد سيد احمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  36017قيد فى  2009-04-08برقم ايداع
 1195وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  8شارع الجلء ميدان المشحمة -
بملك /احمد صالح صالح عوض
 - 7نجلء فتح ا ابراهيم محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  54032قيد فى  2018-09-24برقم ايداع
 6670وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع مدرسه التجاره من شارع
شكرى القوتلى بملك /السيد مصطفى السيد الرجبى لستغلله/كوافر حريمى مودع 5641فى  2022_6_2المقيد
برقم دائم تابع  54032المحله الكبرى
 - 8فؤاد ربيع فؤاد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  60670قيد فى  2020-10-04برقم ايداع 5329
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش 0العباسى الجديد -نعمان
العصر بملك /عبدا عبداللطيف ابوسليمان
 - 9ابراهيم لطفى ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63165قيد فى  2021-06-08برقم ايداع
 5263وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى العامريه بملك /حسين
لطفى ابراهيم حسن
 - 10محمود مصطفى محمود احمد سنبل تاجر فرد سبق قيده برقم  66534قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 1923وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى الدواخليه بملك /رضا
الشحات محمد عبدالجواد الحريرى
 - 11محمد العدوى المحمدى ابوجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  63350قيد فى  2021-06-22برقم ايداع
 5775وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية طريق سمنود المحله السريع
مسجد ابوهرجه بملك /شريف السيد السيد كوهيه لستغلله /مصنع و معرض ملبس جاهزه ( عدا الملبس
العسكريه ) المودع 5726فى  2022-6-5المقيد برقم دائم تابع 63350المحله الكبرى
 - 12محمد العدوى المحمدى ابوجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  63350قيد فى  2021-06-22برقم ايداع
 5775وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 10 /شارع المام على
بجوار المعهد الدينى بملك /محمد طلعت محمد سلمه
 - 13احمد السيد محمد الشركسى تاجر فرد سبق قيده برقم  65338قيد فى  2021-11-21برقم ايداع
 10533وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الخليج خلف الساحة
الشعبية بملك /السعيد عبدالواحد محمود شاهين
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 - 14ابراهيم محمود ابراهيم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  37302قيد فى  2010-02-04برقم ايداع
 423وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /شارع البحر
مدخل الهياتم  -بملك /السيد عبدالعزيز احمد الجوهرى
 - 15اشرف السيد السيد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  53368قيد فى  2018-07-19برقم ايداع
 5097وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية بشبيش بملك /السيد السيد
عبدالقادر -لستغلله " بقاله "والمودع برقم  5766فى  2022-6-6والمقيد برقم دائم تابع  53368المحله
الكبرى ---
 - 16شادى صالح خضر البيارى تاجر فرد سبق قيده برقم  55600قيد فى  2019-02-12برقم ايداع
 1102وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /منشيه السلم بملك/
السيد متولى الشرشابى
 - 17محمد على السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57179قيد فى  2019-07-30برقم ايداع
 6331وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية قلبشو (جمعيه العداله) بملك/
محمد احمد عبدالعزيز الشربينى لستغلله /مزرعه لتربيه وبيع الدواجن مودع برقم 3828فى2022-6-6المقيد
برقم  46147غرفه الدقهليه
 - 18عادل عبدالسلم محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60855قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 5749وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الزفتاوى امام شركه
الكهرباء بملك /فاتن محمد ابوطالب لستغلله/مخزن لتجاره الملبس (عدا ما يختص الملبس العسكريه) مودع
 5759فى 2022-6-6المقيد برقم دائم تابع  60855المحله الكبرى
 - 19ابراهيم عبدالحميد مصطفى البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  61178قيد فى  2020-11-17برقم ايداع
 6632وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /شارع فايز -عزبه
خضر بملك/رمزى فؤاد بخيت نخله
 - 20مصنع سليمه للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  49157قيد فى  2017-03-27برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /محلة ابو
على حى الشهداء بجوار مسجد الشهداء بملك /باسم حسين على سليمة
 - 21اسامه البسيونى عبدالوهاب بلح تاجر فرد سبق قيده برقم  52261قيد فى  2018-03-15برقم ايداع
 2130وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبة راتب  -العامريه بملك/
عبدا غازى السيد عامر لستغلله/مصنع ملبس جاهزه (عدا ما يختص الملبس العسكريه) مودع 5830فى
 2022-6-7المقيد برقم دائم تابع  52261المحله الكبرى
 - 22سامح الهادى احمد ابوهويدى تاجر فرد سبق قيده برقم  62010قيد فى  2021-02-04برقم ايداع
 924وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى اخر
المودع 7412فى 2021-8-25المقيد برقم 62010الستغناء عنه
 - 23ياسين السعيد جاد محمد احمد كرام تاجر فرد سبق قيده برقم  66198قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 890وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية البنوان بملك /السعيد جاد محمد
احمد كرام لستغلله/معرض لتجاره القمشه والمنسوجات المودع 5849فى  2022-6-7المقيد برقم دائم
تابع 66198المحله الكبرى
 - 24محمد محمد ابوعلى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  36043قيد فى  2009-04-14برقم
ايداع  1274وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شبرابابل بملك /صاحب
الشان  /محمد محمد عبدالعزيز ابوعلى لستغلله/تصنيع وتجميع حلبات والت زراعيه مودع برقم 5889فى
 2022-6-8المقيد برقم دائم تابع  36043المحله الكبرى
 - 25هانى فكرى سليم سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  48841قيد فى  2017-02-07برقم ايداع 709
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى طريق بشبيش -عزبه بحر
بملك /فكرى سليم سمعان
 - 26غازى لتجاره المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  57929قيد فى  2019-10-24برقم ايداع
 8317وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبة الشامى  -طرينة بملك/
السعيد محمد رزق قاسم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 50 of 86

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 27وائل عبدالمجيد للغزل والستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  66559قيد فى 2022-02-27
برقم ايداع  2007وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية المعتمدية شارع
فرن العجيزى بملك /مها حمدى اسماعيل الكنانى لستغلله نشاط مصنع نسيج ميكانيكى
 - 28عبدالباسط جمال ابراهيم مشاق تاجر فرد سبق قيده برقم  41434قيد فى  2012-09-17برقم ايداع
 3330وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع بناحيه 7شارع
ابراهيم عبدالمنعم -المرج الجديد قيد برقم ايداع804لسنة  2015ورقم دائم 12936العبور
 - 29ممدوح عبدالخالق على السيد سنجر تاجر فرد سبق قيده برقم  43697قيد فى  2014-04-10برقم ايداع
 1200وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /عزبه فوده _ محله
حسن بملك الطالب /ممدوح عبدالخالق على السيد سنجر
 - 30عبدالعظيم عباس ابوالعنين السودانى تاجر فرد سبق قيده برقم  65984قيد فى  2022-01-10برقم
ايداع  263وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى البشيط بملك/
ناصف ابراهيم يوسف حجاج
 - 31محمد مدنى يعقوب محمد كره تاجر فرد سبق قيده برقم  66971قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
 3393وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية العامرية بملك /سعد صبرى سعد
السيد -لستغلله فى  /مزرعة لتربية وبيع الدواجن
 - 32السيد عباس بسيونى غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  67003قيد فى  2022-04-11برقم ايداع
 3466وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
والمودع برقم  3632فى  2022-4-14والمقيد برقم  67003للستغناء عنه
 - 33عماد احمد عبدالسلم الدميرى تاجر فرد سبق قيده برقم  47929قيد فى  2016-09-20برقم ايداع
 4568وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع بنك ناصر الجتماعى محلة
زياد بملك /محمد احمد عبدالسلم الدميرى  -لستغلله فى  /الستيراد فيما عدا المجموعة  19والفقرة  36من
المجموعة  6والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك
 - 34حازم احمد بدير محمد السحراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  58778قيد فى  2020-01-23برقم ايداع
 543وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى  38 /شارع نقيب
الشراف من شارع التحرير البهلوان بملك /على امام محمود البدرى
 - 35اشرف محمد راشد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  64688قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 9146وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سندسيس بملك /مصطفى رمضان
سيد احمد الجوهرى لستغلله/مصنع تفتيح عوادم منسوجات المودع 6035فى 2022-6-13المقيد برقم دائم تابع
 64688المحله الكبرى
 - 36علء عبدالمنعم بدير زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  42475قيد فى  2013-04-23برقم ايداع
 1547وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الطريق الدائرى  -بجوار حسين
طلحه -عزبه البياعه -امام عزبه ابودراع -الجابريه-لستغلله " بيع زيوت وتخزين مخلفات المواد البتروليه "
المودع برقم 6084فى 2022-6-14المقيد برقم دائم تابع  42475المحله الكبرى
 - 37عبدالفتاح حسين عبده البقرى تاجر فرد سبق قيده برقم  46612قيد فى  2016-02-15برقم ايداع
 690وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  17شارع طريق ميت حبيب بناحيه
شبرابابل بملك /ابراهيم السعيد ابراهيم ابوشعير لستغلله/مصنع اعلف مودع 6067فى 2022-6-14المقيد
برقم دائم تابع  46612المحله الكبرى
 - 38محمد سعد سلمه حافظ رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  48626قيد فى  2017-01-10برقم ايداع
 174وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله /شارع
الصحابة عزبة بشارة منشية البكرى المحلة بملك /اميمة احمد محمد احمد الدسوقى
 - 39محمد جمال الدين سعد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  58736قيد فى  2020-01-20برقم ايداع
 430وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /ارض سماحه المنطقه
الصناعيه بملك /جمال الدين سعد زغلول
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 - 40ابراهيم جمعه السيد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  59373قيد فى  2020-05-17برقم ايداع
 2246وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى سمل بملك /الدسوقى
رشاد الدسوقى المجدوبى
 - 41احمد جمال محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  66013قيد فى  2022-01-11برقم ايداع 349
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك الى /بملك الطالب /احمد جمال
محمد محمود -العزيزيه
 - 42محمد فاروق محمد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  41830قيد فى  2012-11-28برقم ايداع
 4413وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /عزبه العساسى بملك/
محمد فاروق محمد المنشاوى
 - 43محمد فاروق محمد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  41830قيد فى  2012-11-28برقم ايداع
 4413وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئسى اخر
المودع 8777فى  2021-10-4المقيد 41830الستغناء عنه
 - 44بديوى لتجاره الدوات الصحيه ولوازمها تاجر فرد سبق قيده برقم  47686قيد فى  2016-07-31برقم
ايداع  3848وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية برج النور شارع البيطار
امام مسجد النحاس بملك /بشرى ابراهيم سيد ابراهيم  -للستغلله  /مخزن لتجارة الدوات الصحية ولوازمها
 - 45بديوى لتجاره الدوات الصحيه ولوازمها تاجر فرد سبق قيده برقم  47686قيد فى  2016-07-31برقم
ايداع  3848وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله 4
ش 0الدلتا طلعت حرب -بملك /محمد عبدالعظيم عبدالرؤف بديوى
 - 46احمد على محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  60580قيد فى  2020-09-24برقم ايداع 5128
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 71ش 0عبدالجليل عيسى -من0
ش 0فاروق عدس -عزبه خضر بملك /مصطفى الدسوقى حسنى ثابت
 - 47هبه محمد احمد العباسى تاجر فرد سبق قيده برقم  63097قيد فى  2021-05-30برقم ايداع 5030
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل اسم المالك /بملك /برهوم ابراهيم
ابوالسيد وورثه المرحوم نجاح ابراهيم ابوالسيد وهم ماجده شلبى محرم وسميه واسماء ورقيه ورانيا ومحمد/سمل
 - 48وليد السيد احمد مصطفى النمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  66355قيد فى  2022-02-10برقم ايداع
 1440وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى  54 /شارع الحصريه
من شارع المامور ميدان المحجوب بملك /مصطفى مصطفى النمراوى
 - 49محمد المرسى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67012قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
 3516وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عزبه راغب -تبع كفر
البسطويسى بملك /بسيونى متولى عامر متولى
 - 50السيد محمد الحسينى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67270قيد فى  2022-05-15برقم ايداع
 4783وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله /ديرب هاشم
 بملك /الحسانين سعد حامد الحسانين - 51نضال رمضان عبدالقادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  40311قيد فى  2012-01-02برقم ايداع
 26وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /شارع محمد
الشرقاوى  -المنشية الجديدة  -بملك  /عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق نعيم
 - 52ايه مرسى الطنطاوى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  55881قيد فى  2019-03-07برقم ايداع
 1850وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية دفره -مركز طنطا بملك /منصور
عبدالنبى بسيونى حسين -لستغلله " تجاره اعلف " والمودع برقم ----لسنه 2022وبرقم دائم تابع -----طنطا
 - 53ايه مرسى الطنطاوى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  55881قيد فى  2019-03-07برقم ايداع
 1850وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر حجازى بملك /السعيد السعيد
مصطفى زهره
 - 54ايه مرسى الطنطاوى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  55881قيد فى  2022-01-19برقم ايداع
 1000001وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر حجازى بملك /السعيد
السعيد مصطفى زهره
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 - 55فتحى عزت محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56208قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
 5191وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /القيصريه بملك /محمد
رشاد راغب سلمام
 - 56فتحى عزت محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56208قيد فى  2019-04-04برقم ايداع
 2716وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/عزبه راغب عطيه _
كفرحجازى بملك /حسن على على محمد
 - 57فتحى عزت محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56208قيد فى  2019-04-04برقم ايداع
 2716وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى اخر
المودع برقم 5191فى 2022-5-25المقيد برقم دائم تابع  56208المحله الكبرى
 - 58جمال ابراهيم احمد العكيه تاجر فرد سبق قيده برقم  10594قيد فى  1997-12-28برقم ايداع
 3172وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعدل الى بندر فوه -ش 0من
ش 0المستشفى القديمه بملك /جمال ابراهيم احمد العكيه -مركز فوه -كفر الشيخ -لستغلله " مصنع غزل " وقيد
برقم ايداع 4166سنه 2017وبرقم دائم  28026دسوق
 - 59حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد تاجر فرد سبق قيده برقم  23640قيد فى  2010-06-08برقم
ايداع  2100وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى
الخر والمودع برقم  2100فى  2010-6-8والمقيد برقم  23640المحله الكبرى
 - 60مكتب الدوانسى للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  43269قيد فى  2013-12-10برقم ايداع 4150
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /العقار رقم  2شارع على
قنصوه امتداد شكرى القوتلى بملك /السيد يوسف حامد يوسف الدوانسى
 - 61فوزيه فتوح طلعت عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  55771قيد فى  2019-02-27برقم ايداع 1571
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /السجاعية  -بملك/
احمد حمزة عطوية
 - 62احمد عصام ابراهيم محمد البندراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  64737قيد فى  2021-10-17برقم
ايداع  9251وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله /
منطقة شكيل الصناعية  -شارع الفريق رضا حافظ  -بملك  /فوزية عبدالقادر احمد يوسف
 - 63على ابراهيم ابراهيم شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  28698قيد فى  2005-04-19برقم ايداع
 1135وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /الناصرية -
بملك /ابراهيم ابراهيم شعيب
 - 64محمد الدسوقى السيد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  46042قيد فى  2015-10-20برقم ايداع 4253
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع جاويش  -سوق اللبن  -بملك/
ورثة :الدسوقى جاد وهم  /زياد وخالد واميرة الدسوقى السيد جاد وميرفت السيد محمد خطاب
 - 65محمد على السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57179قيد فى  2019-07-30برقم ايداع
 6331وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر دمرو بملك /محمد احمد
عباس سنبل لستغلله/مخزن لتجاره الدويه البيطريه والعلف (عدا الدويه البشريه بكافه انواعها) مودع6345
فى  2022-6-20المقيد برقم دائم تابع  57179المحله الكبرى
 - 66علوان للعلف تاجر فرد سبق قيده برقم  62459قيد فى  2021-03-21برقم ايداع  3310وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تجاره وتوزيع اعلف والكائن مقره  /دفره
بملك /جمال عبدالعاطى الفقى واودع برقم ايداع 11307 /لسنه  2021وقيد برقم دائم  /طنطا
 - 67علوان للعلف تاجر فرد سبق قيده برقم  62459قيد فى  2021-03-21برقم ايداع  3310وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر حجازى بملك /احمد مرسى اسماعيل
 - 68علوان للعلف تاجر فرد سبق قيده برقم  62459قيد فى  2021-12-09برقم ايداع 1000001
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر حجازى بملك /احمد مرسى اسماعيل
 - 69تامر محمد محمود كحله تاجر فرد سبق قيده برقم  62579قيد فى  2021-03-31برقم ايداع 3642
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك /بملك /عادل احمد سيد احمد
عمران  /الهياتم
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 - 70حاتم حسن محمود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  9653قيد فى  1997-07-15برقم ايداع 1522
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش 0عيد -المنطقه الصناعيه
بملك /علء الششتاوى حسن ابوشوالى
 - 71عفيفي محمد عفيفي حسن حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  34724قيد فى  2008-06-02برقم ايداع
 1778وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  39 /شارع
عبدالجليل عيسى من شارع نعمان العصر  -بملك /محروس احمد عبدا
 - 72محمد حسن محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57440قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
 7042وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية القيصريه بملك /مصطفى عطيه
ابراهيم عطيه برغوت
 - 73محمد حسن محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57440قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
 7042وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ميت الليث هاشم بملك/
خالد عاشور شعبان خميس
 - 74محمد حسن محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57440قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 5611وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ميت الليث هاشم بملك/
خالد عاشور شعبان خميس
 - 75عمرو اشرف السيد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  59266قيد فى  2020-03-15برقم ايداع
 1902وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى اول طريق ميت السراج
بجوار مصنع ميجا للملبس الجاهزه بملك /مصطفى حسن عيسى - 76عمرو اشرف السيد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  59266قيد فى  2020-03-15برقم ايداع
 1902وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الفرع المودع برقم
 2069فى  2020-4-28والمقيد برقم  59266للستغناء عنه
 - 77محمد سمير فتوح البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  59699قيد فى  2020-07-05برقم ايداع
 3060وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش 0مسجد البيطار -
بقريه ديرب هاشم بملك /محمد زكى عبدالرحمن ابراهيم
 - 78محمد سمير فتوح البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  59699قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
 5024وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش 0مسجد البيطار -
بقريه ديرب هاشم بملك /محمد زكى عبدالرحمن ابراهيم
 - 79فتحى احمد فتحى البسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم  63014قيد فى  2021-05-20برقم ايداع
 4829وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  6 /شارع
محمد السعيد محمد  -الجمهورية  -بملك /محمد السعيد السيد محمد
 - 80محمود محمد توفيق النجولى تاجر فرد سبق قيده برقم  64648قيد فى  2021-10-12برقم ايداع
 9056وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الناصرية بملك /محمد صلح
رضا النجولى لستغلله/تجاره الت والمعدات الزراعيه المودع 6396فى  2022-6-21المقيد برقم دائم تابع
 64648المحله الكبرى
 - 81عزيزه محمد عبدالهادى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  67658قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5943وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /محلة
القصب  -بملك  /محمد هلل محمد
 - 82السيد السيد السعيد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  67788قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 6978وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية صفط تراب بملك السيد السعيد
السيد ناصف
 - 83عبدا احمد محمد حسن صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  43781قيد فى  2014-05-04برقم ايداع
 1519وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش 0عبدالرحمن شاهين
-ابوراضى بملك /نهله رافت محمد سيد احمد الدوبى
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 - 84اسامه البسيونى عبدالوهاب بلح تاجر فرد سبق قيده برقم  52261قيد فى  2018-03-15برقم ايداع
 2130وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عزبه راتب -العامريه
بملك /عبدا غازى السيد عامر
 - 85اسامه البسيونى عبدالوهاب بلح تاجر فرد سبق قيده برقم  52261قيد فى  2018-03-15برقم ايداع
 2130وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
والمودع برقم  5830فى  2022-6-7والمقيد برقم  52261للستغناء عنه
 - 86محمد عبدالعزيز محمد ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  54320قيد فى  2018-10-17برقم ايداع
 7409وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم  5230فى  2021-6-7للستغناء عنه
 - 87عبد الرحيم السيد عبدالرحيم خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  58319قيد فى  2022-01-11برقم ايداع
 330وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى شبرا اليمن بملك /السيد
عبدالرحيم عبدالشافى خالد
 - 88عبدالرحيم السيد عبدالرحيم خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  58319قيد فى  2019-12-09برقم ايداع
 9550وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الرئيسى الخر والمودع
برقم  330فى  2022-1-11والمقيد برقم  58319الى شبرا اليمن بملك /السيد عبدالرحيم عبدالشافى خالد
 - 89لمياء سمير عزت البطل تاجر فرد سبق قيده برقم  59436قيد فى  2020-06-04برقم ايداع 2421
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الفرع المودع برقم  5067فى
 2021-5-31للستغناء عنه
 - 90وائل عبد النعيم جلل جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  65653قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
 11336وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله /دمرو -
بملك /ابراهيم صبحى محمد على
 - 91نسيم ابراهيم محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  67547قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
 5550وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية حوين -مركز قطور بملك /جمعه
على على شاهين
 - 92محمود رأفت حسن مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  31690قيد فى  2006-09-13برقم ايداع
 3462وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /شارع مسجد الصفا من
شارع وادى النيل بملك /صابرين محمد حسن على
 - 93محمد محمد نجيب انور احمد نجمه تاجر فرد سبق قيده برقم  41670قيد فى  2012-10-24برقم ايداع
 3948وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الفرع المودع برقم
 8709فى  2021-9-30والمقيد برقم  41670للستغناء عنه
 - 94محمد محمد نجيب انور احمد نجمه تاجر فرد سبق قيده برقم  41670قيد فى  2012-10-24برقم ايداع
 3948وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الفرع المودع برقم
 8709فى  2021-9-30للستغناء عنه
 - 95محمد محمد نجيب انور احمد نجمه تاجر فرد سبق قيده برقم  41670قيد فى  2012-10-24برقم ايداع
 3948وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عقار رقم  5ش0
الدفراوى بملك /جمال احمد البرادعى
 - 96عبدالمجيد رزق ابراهيم شراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  55071قيد فى  2018-12-18برقم ايداع
 9300وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك /بملك /صاحب الشان
(عبدالمجيد رزق ابراهيم شراقى) نمره البصل
 - 97وليد زينهم عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55742قيد فى  2019-02-25برقم ايداع
 1516وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/بملك /محمد مصطفى
علوان _ كفر حجازى
 - 98رويحه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  57542قيد فى  2019-09-15برقم ايداع
 7299وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الرئيسى الخر والمودع
برقم  10724فى  2021-11-25والمقيد برقم دائم تابع  57542الى فرع
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 - 99رويحه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  57542قيد فى  2019-09-15برقم ايداع
 7299وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل مستوى القيد من رئيسى اخر
الى فرع
 - 100مصطفى محمد محمد اسماعيل شيشه تاجر فرد سبق قيده برقم  60754قيد فى  2020-10-11برقم
ايداع  5540وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية مصنع قدرى متفرع من
شارع ترعه الشيخ بدر _ المنشيه الجديده بملك /محمد محمد محمد شيشه لستغلله/ثلجه لحوم مجمده
مودع 6503فى  2022-6-23المقيد برقم دائم تابع  60754المحله الكبرى
 - 101معارف فايز الششتاوى عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  29480قيد فى  2019-12-03برقم ايداع
 9387وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى الناويه -بجوار ثلجه
النبراوى بملك /عبدالغنى ابراهيم سليمان يعقوب
 - 102معارف فايز الششتاوى عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  29480قيد فى  2005-09-21برقم ايداع
 2771وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الفرع المودع برقم 9387
فى  2019-12-3والمقيد برقم  29480المحله الكبرى الى الناويه -بجوار ثلجه النبراوى بملك /عبدالغنى
ابراهيم سليمان يعقوب
 - 103رضا عبدالقادر عبدالسلم ابوالغيط تاجر فرد سبق قيده برقم  34109قيد فى  2008-02-13برقم
ايداع  541وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية المعتمدية  -بملك /رضوان
عبدالقادر عبدالسلم ابو الغيط
 - 104رضا عبدالقادر عبدالسلم ابوالغيط تاجر فرد سبق قيده برقم  34109قيد فى  2008-02-13برقم
ايداع  541وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم افتتاح محل رئيسى اخر
والمودع برقم  6605فى  2022-6-26لستغلله فى مزرعة لتربية وبيع المواشى
 - 105عبدالفتاح مصطفى السعيد كريم رشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  57772قيد فى  2019-10-10برقم
ايداع  7989وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية دنوشر بملك /السيد
المتولى كمال البقرى لستغلله/مزرعه لتربيه وبيع الدواجن المودع  6557فى  2022-6-26المقيد برقم دائم
تابع  57772المحله الكبرى
 - 106عبدالفتاح مصطفى السعيد كريم رشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  57772قيد فى  2019-10-10برقم
ايداع  7989وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /عزبه النشا
القديمه الجابريه بملك /مجدى شعبان عبدالباقى ابراهيم
 - 107سلمه حسينى تكس لصناعة ونسيج الخيوط الطبيعيه تاجر فرد سبق قيده برقم  62858قيد فى
 2021-04-26برقم ايداع  4415وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية
تعدل العنوان بجعله  /شارع الترعة  -المنطقة الصناعية  -محلة ابوعلى  -بملك /حسام الدين مصطفى عبدالجليل
 - 108رحاب على محمد دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم  65032قيد فى  2021-11-03برقم ايداع 9842
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  45 /شارع
عبدالرحمن شاهين  -ابو راضى  -بملك /محمد عبدالنبى الخشاب
 - 109هانى شتا فرج ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  65495قيد فى  2021-11-30برقم ايداع 10998
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /شارع ابوالعطا
السكة الوسطى  -بملك السيد  /محمد محمود حسين ربيع
 - 110مصطفى رمضان كامل البلتاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  67621قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 5810وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله /شارع مسجد
ابوعيسى قرية الدواخلية  -بملك /شعبان ابراهيم شعبان شعيره
 - 111وائل محسب بسيوني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17524قيد فى  2000-05-27برقم ايداع
 1932وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /المحل رقم  5سوق
خير التجاره بملك /مجلس المدينه
 - 112حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد تاجر فرد سبق قيده برقم  23640قيد فى  2002-12-25برقم
ايداع  4000وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الرئيسى الخر
والمودع برقم  2100فى  2010-6-8بناحيه /القيصريه شارع انور السادات ملك/صالح محمد عبدالرحمن
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 - 113حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد تاجر فرد سبق قيده برقم  23640قيد فى  2002-12-25برقم
ايداع  4000وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل المحل الرئيسى
الخر والمودع برقم  2267فى  2010-6-21والمقيد برقم  23640الى فرع
 - 114اميره حمد سعد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53409قيد فى  2018-07-24برقم ايداع 5198
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله ملك /تامر السيد
عبدالسلم السيد  -العثمانيه
 - 115نجلء فتح ا ابراهيم محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  54032قيد فى  2018-09-24برقم ايداع
 6670وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /شارع مدرسة التجاره
من شارع شكرى القوتلى بملك /السيد مصطفى السيد الرجبى
 - 116نجلء فتح ا ابراهيم محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  54032قيد فى  2018-09-24برقم ايداع
 6670وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الفرع المودع برقم5641
فى  2022-6-2المقيد برقم 54032الستغناء عنه
 - 117محمد عبدالكريم عبدالمطلب فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  54962قيد فى  2018-12-09برقم ايداع
 9018وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /محله ابوعلى شارع
حى الجهاد الدور الول بملك السيد /حمدى عبدالكريم عبدالمطلب فوده
 - 118احمد علء الدين بدير مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  64201قيد فى  2021-09-12برقم ايداع
 8016وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  23شارع سليمان الحلبى بجوار
فيل بعرورة منشية البكرى بملك /كريم محمد عربان عبدا
 - 119طه محمد ابراهيم فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  65913قيد فى  2022-01-02برقم ايداع 34
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك /ورثة :
عبدالهادى محمد البيارى  -الشين
 - 120احمد حمدان ابراهيم الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  42747قيد فى  2013-07-09برقم ايداع
 2460وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /شارع الحريه بملك/
فتح ا عبدالمحسن العراقى
 - 121محمود البيومى رشدى ابراهيم عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  48145قيد فى  2016-10-31برقم
ايداع  5302وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /ميت حبيب
بملك /حاتم زنون احمد طيبه
 - 122هيثم عبدالرحمن محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  52081قيد فى  2018-02-28برقم ايداع
 1668وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بملك/صاحب الشان(
هيثم عبدالرحمن محمد ابراهيم) ديرب هاشم
 - 123ريهام احمد عبدالقادر الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  56305قيد فى  2019-04-15برقم ايداع
 2994وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية دفره بملك /محمد جمال
عبدالرحمن لستغلله/تجاره اعلف مودع برقم 6703فى  2022-6-28المقيد برقم  56305طنطا
 - 124مى فوزى عبدالرحيم البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  57358قيد فى  2019-08-26برقم ايداع
 6825وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 9ش 0حطين -من0ش0
عمار بن ياسر -منشيه البكرى بملك /فوزى عبدالرحيم البيلى على
 - 125احمد محمد عبدالعظيم ردينى تاجر فرد سبق قيده برقم  50031قيد فى  2017-08-10برقم ايداع
 4536وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 23 /شارع زيد بن
حارثه بملك /عبدالهادى على سلطان
 - 126اشرف السيد السيد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  53368قيد فى  2018-07-19برقم ايداع
 5097وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  :اول المحلة
-الرجبى  -بملك /احمد عبدالمعبود على
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 - 127العريان لتصنيع النسيج الميكانيكى تاجر فرد سبق قيده برقم  62477قيد فى  2021-03-22برقم ايداع
 3347وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية طريق سبلة  -الناصرية  -بملك/
حسين السيد محمد البرعى  -لستغلله  /مخزن لتجارة النسيج -والمودع برقم  6719فى  2022-6-29المحلة
الكبرى //
 - 128العريان لتصنيع النسيج الميكانيكى تاجر فرد سبق قيده برقم  62477قيد فى  2021-03-22برقم ايداع
 3347وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله  /الناصرية
شارع البدراوى  -بملك  /خالد جلل ابراهيم البسيونى
 - 129سهام على على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  62734قيد فى  2021-04-13برقم ايداع 4053
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع ترعة الساحل  -بملك:
محمدعبدالمنعم على الدرس
 - 130مصطفى محمد محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  63459قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 6022وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان الى  :كفر حجازى -
بملك /ابراهيم محمد العرينى
 - 131فاتن حسن زكى عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  66831قيد فى  2022-03-23برقم ايداع 2916
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله :اميوط  -بملك/
مدحت محمود عبدالحميد عبده
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النشاط
 - 1ايمن عوض مصطفي البسيوني تاجر فرد سبق قيده برقم  2418قيد فى  1992-08-23برقم ايداع 767
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " تجاره عدد يدويه ولوازم ورش "
والغاء ما دون ذلك
 - 2رضا احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  59283قيد فى  2020-03-16برقم ايداع 1931وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تجاره وتعبئه وتوزيع الزيوت يدويا
 - 3سامى محمود محمد ابراهيم الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  48749قيد فى  2017-01-24برقم ايداع
496وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /صناعة الملبس والمنسوجات
الجاهزة ( ماعدا الملبس العسكرية )
 - 4فؤاد ربيع فؤاد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  60670قيد فى  2020-10-04برقم ايداع 5329وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " تجاره قطع غيار سيارات وفسبا "
 - 5ابراهيم لطفى ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63165قيد فى  2021-06-08برقم ايداع 5263
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل انشاط بجعلة " مزرعه لتربيه وبيع المواشى "
 - 6مصنع العاصى ليزر الكرتون والعلب والنتيكات تاجر فرد سبق قيده برقم  63307قيد فى 2021-06-20
برقم ايداع 5657وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع ليزر وتصنيع
مفروشات ( عدا الكمبيوتر والطباعه )
 - 7محمد صبحى محمد السيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  63921قيد فى  2021-08-22برقم ايداع
7272وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " خدمات محمول وصيانه
واكسسوار ( عدا النترنت ) "
 - 8محمود مصطفى محمود احمد سنبل تاجر فرد سبق قيده برقم  66534قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
1923وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مصنع ملبس جاهزه " ( عدا
الملبس العسكريه )
 - 9محمد مجدى ابراهيم العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  49255قيد فى  2017-04-09برقم ايداع 2021
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه /مستحضرات تجميل جمله الى النشاط الصلى(
فيما عدا ما يختص بالدويه)
 - 10محمد العدوى المحمدى ابوجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  63350قيد فى  2021-06-22برقم ايداع
5775وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه /الستيراد فيماعدا المجموعه 19
والفقره 36من المجموعه  6والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك
 - 11فرغل للتجاره الدوليه تاجر فرد سبق قيده برقم  30183قيد فى  2006-02-12برقم ايداع 445وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط الستيراد ( فيماعدا المجموعه  19والفقره 36
من المجموعه ) 6
 - 12محمد على السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57179قيد فى  2019-07-30برقم ايداع 6331
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه /تصنيع اعلف لدى الغير الى النشاط الصلى
 - 13ابراهيم عبدالحميد مصطفى البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  61178قيد فى  2020-11-17برقم ايداع
6632وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مخبز بلدى سياحى
 - 14مكتب امينه محمد المنسى عطيه للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  64418قيد فى
 2021-09-26برقم ايداع 8519وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط "
توريدات مواد بناء ومنسوجات و ادوات واجهزه كهربائيه وميكانيكيه " الى النشاط الصلى
 - 15احمد كمال احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  67504قيد فى  2022-05-29برقم ايداع 5411
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مصنع اعادة تدوير اسفنج
 - 16احمد رشاد السعيداللفى تاجر فرد سبق قيده برقم  67558قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 5581
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مكتب استيراد وتصدير سيارات "
 - 17هانى فكرى سليم سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  48841قيد فى  2017-02-07برقم ايداع 709وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "
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 - 18السعيد عبدالعاطى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  67566قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
5630وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /تجميع البان وتوزيع منتجات
اللبان
 - 19جمال عبدالبصير عبدالعزيز الحسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  50145قيد فى  2017-08-23برقم ايداع
4959وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مصنع ملبس ومنسوجات
جاهزة ( ماعدا مايختص الملبس العسكرية )
 - 20ابراهيم عرفه خضر محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  19700قيد فى  2001-04-29برقم ايداع
1302وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " ورشه اخشاب ميكانيكيه "
 - 21مرسى للدواجن تاجر فرد سبق قيده برقم  57964قيد فى  2019-10-29برقم ايداع 8429وفى تاريخ
 2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مزرعه لتربيه وبيع الدواجن " والغاء ما دون ذلك
 - 22محمود كمال غازى الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم  61078قيد فى  2020-11-08برقم ايداع
6366وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله /مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا
مايختص الملبس العسكرية ) والغاء مادون ذلك
 - 23حسن اسماعيل مصطفى ابو عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  64918قيد فى  2021-10-27برقم ايداع
9608وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة "مزرعه لتربيه وبيع الدواجن "
والغاء ما دون ذلك
 - 24عبدالعظيم عباس ابوالعنين السودانى تاجر فرد سبق قيده برقم  65984قيد فى  2022-01-10برقم ايداع
263وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مزرعه لتربيه وبيع الدواجن "
 - 25مسعد مسعد السعيد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  35654قيد فى  2009-01-12برقم ايداع 86وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " تصنيع ملبس جاهزه " ( عد االملبس
العسكريه )
 - 26صفوت رجب ابواليزيد قرقر تاجر فرد سبق قيده برقم  54768قيد فى  2018-11-22برقم ايداع
8572وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله  /تصنيع وخلط اعلف والغاء
مادون ذلك
 - 27محمد جمال الدين سعد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  58736قيد فى  2020-01-20برقم ايداع
430وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع نسيج تريكو دائرى
 - 28ابراهيم السعيد ابراهيم ابوشعيره تاجر فرد سبق قيده برقم  33303قيد فى  2007-08-12برقم ايداع
2522وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " استيراد وتصدير السيارات
المستعمله وقطع غيارها "
 - 29محمد فاروق محمد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  41830قيد فى  2012-11-28برقم ايداع
4413وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /تصنيع وتعبئه وتغليف مواد غذائيه وملح
طعام
 - 30محمد المرسى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67012قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
3516وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مزرعه لبيع وتربيه الداوجن "
 - 31السيد محمد الحسينى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67270قيد فى  2022-05-15برقم ايداع 4783
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مصنع مفروشات
 - 32عماد صابر عنتر السيد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  48205قيد فى  2016-11-08برقم ايداع
5513وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " تجاره محمول واكسسوار
محمول ( عدا النترنت )
 - 33اشرف المكاوى احمد البقرى تاجر فرد سبق قيده برقم  49759قيد فى  2017-07-04برقم ايداع
3552وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مصنع نسيج ميكانيكى ( بطانيه
و كوفرته )
 - 34فتحى عزت محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56208قيد فى  2019-04-04برقم ايداع
2716وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع ملبس جاهزه (عدا ما يختص
الملبس العسكريه)
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 35فتحى عزت محمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56208قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
5191وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع شرئط لصقه
 - 36ادهم ايمن توفيق محمود مصباح تاجر فرد سبق قيده برقم  67623قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
5818وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /معرض لتجاره السيارات
 - 37عبدالرازق عبدالحميد الششتاوى المام تاجر فرد سبق قيده برقم  67680قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع 5995وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /استيراد وتصدير قطع
غيار سيارات
 - 38حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد تاجر فرد سبق قيده برقم  23640قيد فى  2010-06-21برقم
ايداع 2267وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط " الستيراد والتصدير " ليكون
النشاط " استيراد( عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6وتصدير ومخزن و معرض ماكينات تطريز
 - 39فوزيه فتوح طلعت عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  55771قيد فى  2019-02-27برقم ايداع 1571
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح بقالة
 - 40رشدى احمد محمد السعيد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  60757قيد فى  2020-10-11برقم ايداع
5550وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة مصنع ملبس جاهزه وتطريز (
عد اما يختص بالملبس العسكريه )
 - 41مسعد محمد محمد شوقى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67602قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
5734وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع مفروشات
 - 42على ابراهيم ابراهيم شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  28698قيد فى  2005-04-19برقم ايداع 1135
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /خلط وتعبئة اسمدة ورقية ومخلبية
ومخصبات زراعية ( بودر  -سائل ) واسمدة مركبة ( بودر وسائل ومعلقة )NPk
 - 43محمد الدسوقى السيد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  46042قيد فى  2015-10-20برقم ايداع 4253
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /معصرة زيوت والغاء مادون ذلك
 - 44محمد محمد نيازى محمد شمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  67374قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
5108وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مصنع تطريز "
 - 45عفيفي محمد عفيفي حسن حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  34724قيد فى  2008-06-02برقم ايداع
1778وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس جاهزة ( عدا مايختص الملبس
العسكرية )
 - 46احمد سليمان ابراهيم محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  48170قيد فى  2016-11-03برقم ايداع
5394وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله /مصنع مفروشات
 - 47سعد عبدالفتاح سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  53101قيد فى  2018-06-10برقم ايداع 4322
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " صناعه الموبليا من الخشب "
 - 48فتحى احمد فتحى البسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم  63014قيد فى  2021-05-20برقم ايداع
4829وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مصنع ملبس ( ماعدا
مايختص بالملبس العسكرية )
 - 49سحر احمد ابراهيم محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  66308قيد فى  2022-02-07برقم ايداع
1284وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مصنع ملبس ( عدا مايختص
بالملبس العسكرية )
 - 50عبدا احمد محمد حسن صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  43781قيد فى  2014-05-04برقم ايداع
1519وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مصنع تطريز "
 - 51عبدالحليم عبدالحافظ عبدالنبى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  45522قيد فى  2015-06-16برقم ايداع
2632وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " بقاله "
 - 52اشرف سعد احمد وفا تاجر فرد سبق قيده برقم  47193قيد فى  2016-05-10برقم ايداع 2453وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك
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 - 53اسامه البسيونى عبدالوهاب بلح تاجر فرد سبق قيده برقم  52261قيد فى  2018-03-15برقم ايداع
2130وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مصنع ملبس جاهزه " ( عدا
الملبس العسكريه )
 - 54محمد نبيل بدير العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  55055قيد فى  2018-12-16برقم ايداع 9247وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مصنع ستائر ومفروشات
 - 55وائل عبد النعيم جلل جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  65653قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
11336وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مصنع ملبس جاهزة ( عدا
الملبس العسكرية )
 - 56ابراهيم عيسى عبدالهادى القلينى تاجر فرد سبق قيده برقم  65910قيد فى  2022-01-02برقم ايداع
25وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /تجارة مواشى ومخلفات الحيوانات
 - 57محمود رأفت حسن مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  31690قيد فى  2006-09-13برقم ايداع 3462
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /تجاره الدوات الصحية ولوازمها
 - 58وليد زينهم عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55742قيد فى  2019-02-25برقم ايداع
1516وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع مفروشات
 - 59رويحه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  57542قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
10724وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى استيراد وتجاره قطع غيار سيارات
مستعمله
 - 60رويحه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  57542قيد فى  2019-09-15برقم ايداع 7299
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الى استيراد( عدا المجموعه  19والفقره 36
من المجموعه  ) 6وتصدير وتجاره قطع غيار سيارات مستعمله
 - 61مدحت عبدالعظيم شحاته السيد ابوالنور تاجر فرد سبق قيده برقم  59194قيد فى  2020-03-04برقم
ايداع 1700وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " امن غذائى تجاره
الدواجن والبيض "
 - 62محمد طارق محمد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  61935قيد فى  2021-01-31برقم ايداع 722
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /وبريات جاهزة فوطة وبشاكير قص وحياكة
وتطريز الى النشاط الصلى
 - 63مصطفى بدر بدر عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  35173قيد فى  2008-08-27برقم ايداع 2935
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعلة " مركز صيانه سيارات وتجاره قطع
غيار سيارات "
 - 64هانى شتا فرج ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  65495قيد فى  2021-11-30برقم ايداع 10998وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مصنع ملبس جاهزة ( ماعدا مايختص
الملبس العسكرية )
 - 65السيد محمد السيد شتات تاجر فرد سبق قيده برقم  66851قيد فى  2022-03-27برقم ايداع 2982وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مخبز بلدى نصف الى
 - 66اسماء عبدالفتاح عبدالعزيز قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  67673قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
5980وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /تجارة ملبس جاهزة ( عدا
مايختص الملبس العسكرية )
 - 67مصطفى ابراهيم ابراهيم قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  18618قيد فى  2000-11-04برقم ايداع
3822وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط " تجاره خردوات وملبس جاهزه " الى
النشاط الصلى ( عدا ما يختص بالملبس العسكريه )
 - 68محمد عبدالكريم عبدالمطلب فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  54962قيد فى  2018-12-09برقم ايداع
9018وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع ملبس جاهزه (عدا ما يختص
الملبس العسكريه)
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 - 69هيثم محمد شاكر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65078قيد فى  2021-11-07برقم ايداع 9937وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تجارة السيارات والموتوسيكلت الى النشاط
الصلى
 - 70رمضان ابراهيم محمد راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  67750قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
6213وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /مزرعة لبيع وتربية دواجن
والغاء مادون ذلك
 - 71احمد حمدان ابراهيم الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  42747قيد فى  2013-07-09برقم ايداع
2460وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه /الستيراد فيما عدا المجموعه  19والفقره
 36من المجموعه ( 6الى النشاط الصلى)
 - 72تامر حامد السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  60700قيد فى  2020-10-06برقم ايداع 5417وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /خلط وتعبئة العلف الى النشاط الصلى
 - 73عبد الخالق رمضان عبدالخالق طه تاجر فرد سبق قيده برقم  66950قيد فى  2022-04-07برقم ايداع
3332وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الى  /مزرعة لتربية وبيع الدواجن
 - 74احمد محمد عبدالعظيم ردينى تاجر فرد سبق قيده برقم  50031قيد فى  2017-08-10برقم ايداع
4536وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع ملبس جاهزه(عدا ما يختص
الملبس العسكريه)
 - 75عنتر السيد على ابومايله تاجر فرد سبق قيده برقم  58543قيد فى  2019-12-31برقم ايداع 10276
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط بجعله  /تجارة الشكاير
 - 76احمد عمر عمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  58991قيد فى  2020-02-13برقم ايداع 1116
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /الستيراد( فيما عدا المجموعه  19والفقره 36
من المجموعه  )6والتصدير ( فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك )
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  17583وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-03برقم ايداع  2,032.000الى  :محمد صوان للثاث الراقى الحديث
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  9121وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-30برقم ايداع  645.000الى  :على امين توفيق فياض
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  22385وتم ايداعه بتاريخ
 2002-07-10برقم ايداع  2,102.000الى  :حمدى ابوالفتوح عبدالعزيز عزام
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59699وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-22برقم ايداع  5,024.000الى  :بروتوكول
 - 5فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61800وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-18برقم ايداع  356.000الى  :كازابلنكا الشرق
 - 6فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67560وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  5,583.000الى  :رويال تاتش للدوات المنزليه
 - 7فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  57179وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-30برقم ايداع  6,331.000الى  :الترافيد
 - 8فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  64418وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-26برقم ايداع  8,519.000الى  :مكتب امينه محمد المنسى عطيه للمقاولت العامه والتوريدات
 - 9فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  42959وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-18برقم ايداع  3,188.000الى  :اتش ام لتجاره الملبس الجاهزه
 - 10فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32936وتم ايداعه
بتاريخ  2007-05-21برقم ايداع  1,594.000الى  :البيت الفرنسى للمفروشات
 - 11فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  11738وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-18برقم ايداع  1,947.000الى  :شعيب للستيراد والتصدير
 - 12فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  11738وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-03برقم ايداع  5,406.000الى  :شعيب للستيراد والتصدير
 - 13فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  19700وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-29برقم ايداع  1,302.000الى  :ابراهيم عرفه خضر محمد خضر
 - 14فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  22851وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-03برقم ايداع  2,776.000الى  :ابوسكين للستيراد والتصدير ABOUSEKIN IMPORT
EXPORT
 - 15فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  54768وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-22برقم ايداع  8,572.000الى  :الوفاء والمجد
 - 16فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61137وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-12برقم ايداع  6,498.000الى  :هوم كيم كلين لتجارة المنظفات والتوريدات الصناعيه
للنسيج والصباغه
 - 17فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  46337وتم ايداعه
بتاريخ  2015-12-17برقم ايداع  5,126.000الى  :ل يوجد
 - 18فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  46337وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-20برقم ايداع  2,805.000الى  :ل يوجد
 - 19فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62496وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-23برقم ايداع  3,392.000الى  :معرض العابدين لتجارة السيارات
 - 20فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  40311وتم ايداعه
بتاريخ  2012-01-02برقم ايداع  26.000الى  :مصنع فيتو للملبس الجاهزة
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 - 21فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66238وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-31برقم ايداع  1,004.000الى  :ريجستا REGISTA
 - 22فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66715وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-10برقم ايداع  2,490.000الى  :جو فيدرم JUVE DERM
 - 23فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67623وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  5,818.000الى  :معرض نور اليمان لتجاره السيارات
 - 24فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23640وتم ايداعه
بتاريخ  2010-06-21برقم ايداع  2,267.000الى  :اللباد لتجاره ماكينات التطريز
 - 25فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  23640وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-21برقم ايداع  2,267.000الى  :حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد
 - 26فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  23640وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-08برقم ايداع  2,100.000الى  :حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد
 - 27فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  23640وتم ايداعه بتاريخ
 2002-12-25برقم ايداع  4,000.000الى  :حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد
 - 28فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67602وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  5,734.000الى  :المحلوى هاوس
 - 29فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67628وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  5,842.000الى  :النجمه الفضيه
 - 30فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28698وتم ايداعه
بتاريخ  2005-04-19برقم ايداع  1,135.000الى  :فرسكو للتنمية والصناعات الكيماوية
 - 31فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  46042وتم ايداعه
بتاريخ  2015-10-20برقم ايداع  4,253.000الى  :ل يوجد
 - 32فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  66057وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-16برقم ايداع  463.000الى  :غنيم لتصنيع مواد تعبئه وتغليف
 - 33فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  57985وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-31برقم ايداع  8,488.000الى  :صحارى لخدمات النقل
 - 34فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  43781وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-04برقم ايداع  1,519.000الى  :مصنع روعه المحله للمفروشات الراقيه
 - 35فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  31690وتم ايداعه
بتاريخ  2006-09-13برقم ايداع  3,462.000الى  :معرض الصفا للدوات الصحيه
 - 36فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61935وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-31برقم ايداع  722.000الى  :الفؤاد للتطريز والوبريات الجاهزة والفوطة والبشاكير
والحياكة
 - 37فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62542وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-28برقم ايداع  3,514.000الى  :افتر ايفكت  After Effectلتجاره لقطع غيار
واكسسوار السيارات
 - 38فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  63681وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-27برقم ايداع  6,613.000الى  :ارابيا ميديكال ARAbia Medical
 - 39فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65256وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-15برقم ايداع  10,327.000الى  :انتلجنت جلوب للنشاءات
 - 40فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67256وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-12برقم ايداع  4,741.000الى  :الشروق لعمال شبكات الرى ولند سكيب
 - 41فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  67545وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-31برقم ايداع  5,548.000الى  :السكندرانى لتجارة الملبس
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 - 42فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  50031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-10برقم ايداع  4,536.000الى  :احمد محمد عبدالعظيم ردينى
 - 43فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50031وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-10برقم ايداع  4,536.000الى  :اى دى  E Dللملبس الجاهزه
 - 44فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  53368وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-19برقم ايداع  5,097.000الى  :الوسيط افندينا كار
 - 45فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58991وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-13برقم ايداع  1,116.000الى  :الحبيبه للستيراد والتصدير

الشخاص
 - 1رؤوف مكرم سليمان غالى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  29480وتم ايداعه بتاريخ  2005-09-21برقم
ايداع 2771تم التأشير فى تاريخ  2005-09-21بــ تم الغاؤه الوكيل المفوض
 - 2رؤوف مكرم سليمان غالى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  29480وتم ايداعه بتاريخ  2014-04-13برقم
ايداع 1249تم التأشير فى تاريخ  2014-04-13بــ تم الغاء الوكيل المفوض
 - 3بدران منصور احمد شبل المتولى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  51446وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-09برقم ايداع 183تم التأشير فى تاريخ  2018-01-09بــ
 - 4حلمى عبدالباسط حلمى عبدربه وكيل مفوض المقيد برقم قيد  57144وتم ايداعه بتاريخ 2019-07-28
برقم ايداع 6260تم التأشير فى تاريخ  2019-07-28بــ
 - 5محمود محسن صالح ابوعمر وكيل مفوض المقيد برقم قيد  66736وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-14
برقم ايداع 2573تم التأشير فى تاريخ  2022-03-14بــ
 - 6هايدى محمد عبدالعظيم السيد حسين وكيل مفوض المقيد برقم قيد  67628وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع 5842تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ
 - 7محمد يوسف احمد محمد السودانى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  67759وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع 6249تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1شركة محمود رزق ابوشريف وشريكته شركة سبق قيدها برقم  63594قيدت فى  2021-07-13برقم
ايداع  6374وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16611
والمودع برقم  5612فى  2022-6-1لحل الشركة
 - 2صلح مصطفي العجمي وشريكته للتوريدات الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم  10615قيدت فى
 1998-01-01برقم ايداع  7وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم
 16625والمودع برقم  5724فى  2022-6-5لحل الشركه
 - 3محمد عماد احمد الكشر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  56916قيدت فى  2019-07-01برقم ايداع
 5620وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16657والمودع برقم
 6049فى  2022-6-13لحل الشركة
 - 4احمد احمد عبدالعزيز البوشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26772قيدت فى  2004-04-05برقم
ايداع  953وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم  16697والمودع
برقم  6501فى  2022-6-23لحل الشركة
 - 5شركه السراء لقطع غيار السيارات اليابانيه "محمد عبداللطيف اسماعيل وشريكته " شركة سبق قيدها برقم
 24358قيدت فى  2003-04-01برقم ايداع  1063وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم
محو القيد بامر محو رقم  16709والمودع برقم  6598فى  2022-6-26لحل الشركة

رأس المال
 - 1شركة هايبر كشك للجهزه الكهربائيه وشريكتهم شركة سبق قيدها برقم  47001قيدت فى 2016-04-13
برقم ايداع 1903وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 2محمد عباس الشوادفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  53721قيدت فى  2018-08-19برقم ايداع
5901وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500,000.000
 - 3محمود خيرى صقر وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  48793قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
612وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 4وائل على بانوب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1911قيدت فى  1992-02-24برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 400,000.000
 - 5حسين بكرى همام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35275قيدت فى  2008-09-29برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

224وفى
3210

 - 6عبدالحميد عبدالحميد الغنام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20048قيدت فى  1972-04-25برقم ايداع
1562وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
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العناوين
 - 1اخوان فرغل للتجاره شركة سبق قيدها برقم  2858قيدت فى  1992-12-20برقم ايداع 1239وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 41ش عيد -المنطقه الصناعيه بملك/
السيد احمد سليمان فرغل
 - 2وائل ماهر حلمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57612قيدت فى  2019-09-23برقم ايداع 7538
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية  3شارع ممدوح الشورى اول طريق
قطور بملك /فتح ا عبدالمنعم ابوالحسن لستغلله/صناعه جميع منتجات الشنط بى فى سى  P.V.Cمودع5676
فى  2022_6_2المقيد برقم دائم تابع  57612المحله الكبرى
 - 3شركه يحى صادق عسكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  67518قيدت فى  2022-05-30برقم ايداع
5490وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى /محله ابوعلى القنطره
حوض الغمرى نمره  _4خلف مدرسه المؤسسه_طريق مسجد الفتح بملك /يحى صادق عسكر يوسف
 - 4احمد بسيونى محمود بلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58667قيدت فى  2020-01-13برقم ايداع
246وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الطريق الدائرى بجوار قاعه للند
بملك  /رضا محمد احمد يونس لستغلله/مركز خدمات سيارات مودع برقم 6666فى  2022-6-27المقيد برقم
دائم تابع  58667المحله الكبرى
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النشاط
 - 1وائل ماهر حلمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57612قيدت فى  2019-09-23برقم ايداع 7538
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه/صناعه جميع منتجات الشنط بى فى سى P.V.C
 - 2شركة ابناء خورشيد للتصدير شركة سبق قيدها برقم  41213قيدت فى  2012-07-12برقم ايداع
 2678وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تم الغاء نشاط " الستيراد " من غرض الشركة
 - 3محمود محمد اشرف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  61762قيدت فى  2021-01-13برقم ايداع
 245وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /تصنيع وتصدير المفروشات والمنسوجات
 - 4وائل على بانوب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1911قيدت فى  1992-02-24برقم ايداع  224وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة بجعلة " مصنع نسيج محركات والتصدير (
فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك )
 - 5شركة الشامى لتجارة المنسوجات شركة سبق قيدها برقم  4077قيدت فى  1955-06-02برقم ايداع
 955وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة بجعله  /تجاره فضلت القمشه
والمانى فاتوره بالجمله ونصف الجمله والستيراد والتصدير وتجاره الغزل بالجمله
 - 6احمد بسيونى محمود بلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58667قيدت فى  2020-01-13برقم ايداع
 246وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه  /مركز خدمات سيارات الى النشاط
الصلى
 - 7عبدالحميد عبدالحميد الغنام وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20048قيدت فى  1972-04-25برقم ايداع
 1562وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /مصنع نسيج ميكانيكى لتصنيع القمشه
والمنسوجات واستيراد مستلزمات النتاج والتصدير(فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك)

الكيان القانونى
 - 1محمود خيرى صقر وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  48793قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
 612وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  48793 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-01-31برقم ايداع  612الى محمود خيرى صقر وشركاؤه
 - 2فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  4882 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1994-06-14برقم ايداع  731الى محمد حماد عبدالهادى وشريكه
 - 3فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  41213 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-07-12برقم ايداع  2678الى شركة ابناء خورشيد للتصدير
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الشخاص
 - 1على وائل على على بانوب شريك متضامن المقيد برقم قيد  1911وتم ايداعه بتاريخ
 1992-02-24برقم ايداع  224تم التأشير فى تاريخ  2008-04-13بــ  :تعدلت صفته من شريك موصى
الى شريك متضامن لبلوغه سن الرشد القانونى
 - 2نورهان وائل على على بانوب شريك موصى المقيد برقم قيد  1911وتم ايداعه بتاريخ
 1992-02-24برقم ايداع  224تم التأشير فى تاريخ  2008-04-13بــ  :تعدلت صفتها من شريكه موصيه
بوليه والدها الى شريكه موصيه فقط لبلوغها سن الرشد القانونى
 - 3ندى وائل على على بانوب شريك موصى المقيد برقم قيد  1911وتم ايداعه بتاريخ 1992-02-24
برقم ايداع  224تم التأشير فى تاريخ  2008-04-13بــ  :تعدلت صفتها من شريكه موصيه بوليه والدها الى
شريكه موصيه فقط لبلوغها سن الرشد القانونى
 - 4وائل على على بانوب مدير و شريك المقيد برقم قيد  1911وتم ايداعه بتاريخ  1992-02-24برقم
ايداع  224تم التأشير فى تاريخ  2008-04-13بــ  :تعدلت حق التوقيع والداره باضافه اختصاصات الى
مدير الشركه منفردا وله حق الداره والتوقيع عن الشركه فى كل شئونها امام كافه الجهات الحكوميه والهليه
وشركات قطاع العمال العام والخاص وامام الشهر العقارى وفى اقلم وله حق شراء وبيع وتجديد سيارات وله
حق الحسابات الجاريه للبنوك والتوقيع على كافه الوراق الماليه من شيكات وسندات اذنيه وخلفه وحق تظهيرها
وصرفها سحبها من البنوك وذلك كلها فقط باسم الشركه فقط وله حق توكيل غيره فى كل او بعض هذه
الختصاصات وله حق القتراض والستدانه من البنوك والرهن
 - 5مصطفي مصطفي الصاوي احمد الشيخ مدير و شريك المقيد برقم قيد  36554وتم ايداعه بتاريخ
 2009-08-10برقم ايداع  2642تم التأشير فى تاريخ  2009-08-10بــ  :تعدلت الداره والتوقيع وله
منفردا حق الداره والتوقيع لجميع اعمال الشركة امام كافه الجهات الحكوميه والهليه وشركات القطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص والبنوك وله حق فتح الحسابات الجاريه والدائنه والمدينه والتوقيع على كافه انواع
الوراق الماليه والتجاريه من شيكات وكمبيالت وسندات اذنيه وخلفه كما يكون له حق الشراء والبيع والرهن
وتسجيل كافه انواع العقارات والمنقولت والسيارات والتوقيع على ما يخص ذلك امام الجهات القضائيه والحكوميه
والشهر العقارى والسجل التجارى والصناعى والرخص والغرف التجاريه والصناعيه واقلم المرور وكافه
الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتامينات والتراخيص والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات
واستخراج بطاقات المصدرين والمستوردين المتعاملين مع الجمارك واتحاد المقاولين العام وجميع الجهات التى
تتعامل معها الشركة بما فيها مصالح الضرائب بانواعها وله حق عقد التفاقيات وابرام العقود والتعامل مع جميع
الموانى والجمارك ومطارات جمهوريه مصر العربيه ومراجعه السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجارى
والصناعى سواء داخل مصر او خارجها وله حق التفاق بشان فتح فروع للشركة سواء داخل مصر او خارجها
والقيام بكافه الجرءات اللزمه لذلك وله حق عقد الرهون والقروض والسلفيات والقتراض باسم الشركة و
لصالحها والتوقيع بخصوص ذلك امام جميع البنوك والجهات وله حق كفاله الغير سواء شركات او افراد والتوقيع
بخصوص ذلك امام كافه انواع البنوك والشهر العقارى وبوجه عام كافه الصلحيات والختصاصات ولغراضها
وله حق توكيل غيره فى كل او بعض هذه الختصاصات سواء كان احد الشركاء اومن الغير من الساده المحامين
او المحاسبين او ذوى الخبره وذلك من تاريخ هذا العقد ---------------------------------------------تم الغاء
تعيين المديرين المختارين وهم  -1خالد مصطفى مصطفى الصاوى رقم قومى  "29409041602613مدير
التصدير "  -2محمد احمد عبدا زاهر رقم قومى  " 28110111200594مدير حسابات "  -3اسماعيل
ابراهيم محمود اسماعيل رقم قومى  " 27607200102294مدير انتاج "  -4محمد ناجى محمد رجب سليمان
رقم قومى  " 28804211401238مدير جوده "  -5محمد مصطفى محمد على يوسف رقم قومى
 " 28010101602053مدير مبيعات "  -6طارق فؤاد مصرى حسن رقم قومى " 291013118006982
مدير تشغيل "  -7محمد رضا سيد رقم قومى  " 28009200108097مدير علقات خارجيه "  -8حمدى جمعه
امين حسين رقم قومى  " 27909180105131مدير تسويق "
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 - 6ايه حسين بكرى همام عبدالرحمن شريك متضامن المقيد برقم قيد  35275وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-29برقم ايداع  3210تم التأشير فى تاريخ  2011-01-05بــ  :تعدلت صفتها الى شريكه
متضامنه لبلوغها سن الرشد القانونى
 - 7حسين بكرى همام عبدالرحمن مدير و شريك المقيد برقم قيد  35275وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-29برقم ايداع  3210تم التأشير فى تاريخ  2011-01-05بــ  :تعدلت الداره والتوقيع واصبحت
للشريكين  -1حسين بكرى همام عبدالرحمن و  -2ايه حسين بكرى همام عبدالرحمن ولهما مجتمعين اومنفردين
حق لاداره والتوقيع وذلك عن جميع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكوميه والهليه من تراخيص وضرائب
وسجل تجارى وغرفه تجاريه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات والهيئه العامه للموانى البريه
ومصلحه الجمارك والتامينات وخلفه وشركات قطاع العمال العام والخاص والبنوك ولهما حق فتح الحسابات
الجاريه بالبنوك والتوقيع على كافه انواع الوراق الماليه من شيكات وكمبيالت وسندات اذنيه وخلفه والتوقيع
على كافه العقود امام الشهر العقارى واقلم المرور ولهما حق شراء العقارات والمنقولت والسيارات باسم الشركة
وتسجيلها امام جميع موانى ومطارات وجمارك جمهوريه مصر العربيه ولهما حق توكيل غيرهما فى كل او بعض
اختصاصاتهما
 - 8منه ا حسين بكرى همام عبدالرحمن شريك موصى المقيد برقم قيد  35275وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-29برقم ايداع  3210تم التأشير فى تاريخ  2011-01-05بــ  :تعدلت صفتها من شريكه موصيه
بوليه والدها الى شريكه موصيه فقط لبلوغها سن الرشد القانونى
 - 9انجى ايمن محمد كشك شريك موصى المقيد برقم قيد  47001وتم ايداعه بتاريخ 2016-04-13
برقم ايداع  1903تم التأشير فى تاريخ  2016-04-13بــ  :خرجت من عضويه الشركة واقرت باستلمها
كافه حقوقها الماديه والمعنويه
 - 10خالد طارق مغازى عرجاوى الشاعر مدير و شريك المقيد برقم قيد  57372وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-28برقم ايداع  6869تم التأشير فى تاريخ  2019-08-28بــ  :يضاف الى اختصاصاته كمدير
للشركه /له حق القتراض والرهن والتعامل امام السجل التجارى والغرفه التجاريه والضرائب والتامينات وام كافه
الجهات المختصه (وحده فقط دون باقى الشركاء)
 - 11حسن سعد السيد الشيخ على شريك موصى المقيد برقم قيد  58667وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-13برقم ايداع  246تم التأشير فى تاريخ  2020-01-13بــ  :تعدلت صفته من شريك موصى
بوليه والده الى شريك موصى فقط لبلوغه سن الرشد القانونى
 - 12محمود محمد اشرف محمود حنفى عيسى مدير و شريك المقيد برقم قيد  61762وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-13برقم ايداع  245تم التأشير فى تاريخ  2021-01-13بــ  :وللشركاء الثلثه -1محمود محمد
اشرف محمود حنفى عيسى و  -2احمد محمد اشرف محمود حنفى و  -3عمرو محمد اشرف محمود حنفى حق
الداره و التوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه لجميع الشركاء منفردين او مجتمعين ولهم حق التعامل باسم
الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركه وومتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها
 - 13احمد خيرى على محمد صقر شريك موصى المقيد برقم قيد  48793وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-31برقم ايداع  612تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 14محمد حماد عبد الهادي حماد مدير و شريك المقيد برقم قيد  4882وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-14برقم ايداع  731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :ضم الى عضويه الشركة -------
ج /تعدلت الداره والتوقيع واصبحت له منفردا
 - 15سمير صبحى سلمه محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  4882وتم ايداعه بتاريخ
 1994-06-14برقم ايداع  731تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خرج من عضويه الشركة واقر
باستلمه كافه مستحقاته من الشركه
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 - 16تامر زكى عبدالعزيز خورشيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  41213وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-12برقم ايداع  2678تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :ضم الى عضويه الشركة
-- -------ج /تعدلت الداره والتوقيع واصبحت لجميع الشركاء  -1جمال زكى عبدالعزيز خورشيد -محمد زكىعبدالعزيز خورشيد  3-تامر زكى عبدالعزيز خورشيد وذلك مجتمعين اومنفردين وذلك عن جميع اعمال الشركة
وامام كافه الجهات الحكوميه والهليه وشركات قطاع العمال العام والخاص والبنوك بكافه انواعها ولهم حق فتح
الحسابات الجاريه بالبنوك والتوقيع على جميع انواع الوراق الماليه من شيكات وكمبيالت وسندات اذنيه وخلفه
وحق صرفها وتظهيرها وامام الشهرالعقارى واقلم المرور وامام جميع جمارك ومطارات و موانى جمهوريه
مصر  -وامام الضرائب العامه وضرائب القيمه المضافه وامام جميع السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل
التجارى سواء داخل مصر او خارجها  -ولهم حق شراء وبيع وتسجيل السيارات بكافه انواعها باسم الشركة
والتوقيع بخصوص ذلك امام الشهر العقارى واقلم المرور  -اما حق عقد القروض والرهون والسلفيات وبيع
ورهن اصول الشركة فل تسرى ال بتوقيع جميع الشركاء مجتمعين  -ولهم حق توكيل غيرهم فى كل او بعض
اختصاصاتهم
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تجديد افراد
 - 1عبدالحليم سعد ابراهيم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  1983 :قيدت فى  1992-03-14برقم ايداع
 301وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 2عصام عشرى على البلط تاجر فرد سبق قيده برقم  8187 :قيدت فى  1996-09-15برقم ايداع
 1620وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-14
 - 3مصطفى ابراهيم ابراهيم قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  18618 :قيدت فى  2000-11-04برقم
ايداع  3822وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-03
 - 4عل محمد محمد بطاح تاجر فرد سبق قيده برقم  19588 :قيدت فى  2001-04-10برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-04-09
 - 5زياد عبدالواحد رجب ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24765 :قيدت فى  2003-06-08برقم
ايداع  1799وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-07
 - 6سامى عبدالمنعم رمضان فاضل تاجر فرد سبق قيده برقم  28776 :قيدت فى  2005-05-04برقم
ايداع  1263وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-03
 - 7عبدالحميد حمدى عبدالجليل عبدالباقى مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  30278 :قيدت فى
 2006-02-27برقم ايداع  639وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-02-26
 - 8اسلم محمد على احمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  38658 :قيدت فى  2010-11-23برقم ايداع
 4150وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-22
 - 9حميدو احمد الحسنين مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم  39951 :قيدت فى  2011-09-27برقم ايداع
 3532وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-26
 - 10نعيم حسين محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  43839 :قيدت فى  2014-05-19برقم ايداع
 1718وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-18
 - 11احمد محمد سليمان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  44479 :قيدت فى  2016-05-18برقم ايداع
 2628وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-17
 - 12احمد محمد سليمان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  44479 :قيدت فى  2014-11-13برقم ايداع
 3787وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-12
 - 13محمد رزق غازى مندور تاجر فرد سبق قيده برقم  48538 :قيدت فى  2016-12-27برقم ايداع
 6591وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-26
 - 14محمد صلح حسين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  49409 :قيدت فى  2017-05-03برقم ايداع
 2476وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 15مزرعه محمد صلح سالم للثروه الحيوانيه تاجر فرد سبق قيده برقم  49409 :قيدت فى
 2017-05-03برقم ايداع  2476وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-02
 - 16محمد سيد احمد مسعد المطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  10945 :قيدت فى  1998-03-09برقم
ايداع  587وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-08
 - 17محمد احمد عزت محمد السرجانى تاجر فرد سبق قيده برقم  14255 :قيدت فى  1999-04-28برقم
ايداع  1744وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-27
 - 18مصطفي فاروق علي تاجر فرد سبق قيده برقم  21708 :قيدت فى  2002-04-07برقم ايداع
 1037وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-06
 - 19محمد عبدالعزيز على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  44412 :قيدت فى  2015-02-10برقم
ايداع  593وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-09
 - 20محمد عبدالعزيز على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  44412 :قيدت فى  2014-10-29برقم
ايداع  3552وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-28
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 - 21طاهر محمد عبدالمنعم ابراهيم جمال مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  47685 :قيدت فى
 2016-07-31برقم ايداع  3844وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-30
 - 22طارق شكرى محمد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  7536 :قيدت فى  1996-03-27برقم ايداع
 547وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-26
 - 23الهامى محمد عبدالفتاح عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  22221 :قيدت فى  2002-06-18برقم
ايداع  1852وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 24محمد السيد حامد عبدالعزيز ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  37126 :قيدت فى 2009-12-30
برقم ايداع  4234وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-29
 - 25صلح محمد محمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  38736 :قيدت فى  2010-12-16برقم ايداع
 4430وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-12-15
 - 26على المهدى محمود حسن البرلسى تاجر فرد سبق قيده برقم  41081 :قيدت فى 2012-06-07
برقم ايداع  2260وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-06-06
 - 27نهال احمد ابوشادى دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  41129 :قيدت فى  2012-06-19برقم ايداع
 2390وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 28ابراهيم فؤاد عبدالحميد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  43812 :قيدت فى  2014-05-13برقم
ايداع  1633وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-12
 - 29عبدالمنعم البندارى على شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  47744 :قيدت فى  2016-08-11برقم
ايداع  4017وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-10
 - 30تامر على انور رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  48387 :قيدت فى  2016-12-05برقم ايداع
 6036وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-04
 - 31محمد مجدى ابراهيم العربى تاجر فرد سبق قيده برقم  49255 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 2021وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 32شوقي محمد محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  15834 :قيدت فى  1999-10-11برقم ايداع
 4120وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-10
 - 33رامي عبدالمنعم عزت محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26281 :قيدت فى  2003-12-30برقم
ايداع  4176وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-29
 - 34بهاء محمد احمد شحتو تاجر فرد سبق قيده برقم  27605 :قيدت فى  2004-08-22برقم ايداع
 2552وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-21
 - 35همت مصطفى احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  30946 :قيدت فى  2006-05-29برقم ايداع
 2017وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-28
 - 36احمد عبدالمقصود شعبان على تاجر فرد سبق قيده برقم  32466 :قيدت فى  2007-02-28برقم
ايداع  518وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-27
 - 37الهامى محمد عبدالفتاح عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33037 :قيدت فى  2007-06-10برقم
ايداع  1829وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-09
 - 38محمد عبدالرحمن محمد المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  38257 :قيدت فى  2014-05-20برقم
ايداع  1750وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-19
 - 39محمد عبدالرحمن محمد المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم  38257 :قيدت فى  1987-05-18برقم
ايداع  2880وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-05-17
 - 40اسامه عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  38869 :قيدت فى 2011-01-10
برقم ايداع  168وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-09
 - 41السعيد سعيد قاسم محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  39968 :قيدت فى  2011-10-02برقم
ايداع  3604وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-01
 - 42احمد حمدى محمد العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  45447 :قيدت فى  2015-06-02برقم ايداع
 2389وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-01
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 - 43اشرف فهمى السيد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  46084 :قيدت فى  2015-10-28برقم ايداع
 4374وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-27
 - 44محمد محمد محمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  46191 :قيدت فى  2015-11-19برقم
ايداع  4677وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-18
 - 45عمر عبداللطيف محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49741 :قيدت فى  2017-06-28برقم ايداع
 3494وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 46السيد فؤاد حامد الدسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  12346 :قيدت فى  1998-09-30برقم ايداع
 2910وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-29
 - 47السيد محمد ابراهيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  25061 :قيدت فى  2003-07-21برقم ايداع
 2280وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-20
 - 48صيدليه د عبدالخالق عبدالحليم زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  28191 :قيدت فى 2005-01-09
برقم ايداع  70وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-08
 - 49صيدليه د عبدالخالق زيدان الجديده تاجر فرد سبق قيده برقم  28191 :قيدت فى 2009-08-27
برقم ايداع  2886وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-26
 - 50فتحى منصور حامد الزمك تاجر فرد سبق قيده برقم  32841 :قيدت فى  2007-05-03برقم ايداع
 1349وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 51رفعت ابراهيم ابراهيم عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  37782 :قيدت فى  2010-05-17برقم ايداع
 1768وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-16
 - 52يسرا عبدالباسط الحسينى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  38579 :قيدت فى  2010-11-02برقم
ايداع  3918وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-01
 - 53احمد عبدالنبى حسانى عبدا يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  39038 :قيدت فى 2011-02-24
برقم ايداع  666وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-23
 - 54مدحت ابراهيم المرغنى محمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  40041 :قيدت فى 2011-10-19
برقم ايداع  3865وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 55اسلم احمد سليمان احمد عبدالنبى الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم  41090 :قيدت فى
 2012-06-10برقم ايداع  2283وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-09
 - 56فايز عباس ابراهيم العواد تاجر فرد سبق قيده برقم  45495 :قيدت فى  2015-06-14برقم ايداع
 2556وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-13
 - 57وليد محمد احمد البوشى تاجر فرد سبق قيده برقم  45524 :قيدت فى  2015-06-17برقم ايداع
 2639وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-16
 - 58احمد سعد احمد سعد الجعفرى تاجر فرد سبق قيده برقم  49237 :قيدت فى  2017-04-05برقم
ايداع  1965وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 59سهير ابراهيم السيد خليف تاجر فرد سبق قيده برقم  49483 :قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع
 2587وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 60خالد عبدا محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  21131 :قيدت فى  2002-01-08برقم ايداع
 61وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 61دار عطاا للطباعه تاجر فرد سبق قيده برقم  21235 :قيدت فى  2002-01-26برقم ايداع 226
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-01-25
 - 62دعاء عبدا عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22348 :قيدت فى  2002-07-07برقم ايداع
 2051وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-06
 - 63العسال للتبريد و التكييف تاجر فرد سبق قيده برقم  32640 :قيدت فى  2007-03-28برقم ايداع
 907وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 64فوزيه احمد محمد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  33030 :قيدت فى  2007-06-07برقم ايداع
 1818وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
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 - 65محمد حسين السعيد محمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  39271 :قيدت فى 2011-04-21
برقم ايداع  1458وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-20
 - 66مصطفى صادق مصطفى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  39455 :قيدت فى  2011-05-30برقم
ايداع  2020وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-29
 - 67مصطفى عطيه على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  39990 :قيدت فى  2011-10-09برقم ايداع
 3694وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-08
 - 68فرج ابراهيم فرج الدعاس تاجر فرد سبق قيده برقم  48018 :قيدت فى  2016-10-11برقم ايداع
 4893وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 69هانى فكرى سليم سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  48841 :قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
 709وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 70عبدالرحمن زكى اسماعيل الدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  48895 :قيدت فى  2017-02-16برقم
ايداع  886وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 71احمد محمد عبدالعاطى دشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  49313 :قيدت فى  2017-04-18برقم
ايداع  2196وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 72محمد احمد محمد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  6148 :قيدت فى  1995-03-25برقم ايداع
 439وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-24
 - 73رضا السيد قموح تاجر فرد سبق قيده برقم  15794 :قيدت فى  1999-10-05برقم ايداع 4053
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-04
 - 74اشرف حسن الدسوقي الصيري تاجر فرد سبق قيده برقم  19580 :قيدت فى  2001-04-09برقم
ايداع  1108وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-08
 - 75كوافير سعاد تاجر فرد سبق قيده برقم  24653 :قيدت فى  2003-05-19برقم ايداع  1593وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-05-18
 - 76ايهاب عبدالغنى محمد ابوامنه تاجر فرد سبق قيده برقم  29300 :قيدت فى  2005-08-16برقم
ايداع  2365وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-15
 - 77زردق لتوزيع القطان والدوات الطبيه وتصدير المنتجات القطنيه والطبيه تاجر فرد سبق قيده برقم :
 29702قيدت فى  2005-11-09برقم ايداع  3211وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2025-11-08
 - 78محمد ابراهيم عبدالسميع عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  32936 :قيدت فى  2007-05-21برقم
ايداع  1594وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 79فتحى عبداللطيف محمود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42188 :قيدت فى  2013-02-18برقم
ايداع  655وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-17
 - 80فتحى عبداللطيف محمود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42188 :قيدت فى  2016-09-07برقم
ايداع  4471وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 81احمد محمد رمضان عبدا الجناينى تاجر فرد سبق قيده برقم  45302 :قيدت فى 2015-05-06
برقم ايداع  1923وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-05
 - 82عبدا حسن عبدا حسن عريضه تاجر فرد سبق قيده برقم  15824 :قيدت فى  1999-10-09برقم
ايداع  4095وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-08
 - 83عبدالحي عبدالوهاب حسن المحلوي تاجر فرد سبق قيده برقم  21757 :قيدت فى 2002-04-13
برقم ايداع  1111وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-04-12
 - 84يوسف عبدالحافظ محمد السعيد الشونى تاجر فرد سبق قيده برقم  33759 :قيدت فى 2007-12-04
برقم ايداع  3712وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-03
 - 85محمد احمد عبدالعليم ابوقوطه تاجر فرد سبق قيده برقم  44967 :قيدت فى  2015-02-22برقم
ايداع  774وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-21
 - 86حسن الششتاوى احمد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  49064 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع
 1446وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
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 - 87شريف احمد محمد الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  49340 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  2281وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 88اشرف جمعه فرج ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  49756 :قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع
 3547وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 89محمد بدير محمد شقوير تاجر فرد سبق قيده برقم  14074 :قيدت فى  1999-04-05برقم ايداع
 1475وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2014-04-04
 - 90هاني فاروق عبدالعزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  17071 :قيدت فى  2000-04-03برقم ايداع
 1164وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2015-04-02
 - 91ناجي فوزي عوض ابوضهر تاجر فرد سبق قيده برقم  23400 :قيدت فى  2002-11-11برقم
ايداع  3620وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-10
 - 92صيدليه شقوير تاجر فرد سبق قيده برقم  32793 :قيدت فى  1990-04-15برقم ايداع 2312
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2015-04-14
 - 93القطان هوم تاجر فرد سبق قيده برقم  32891 :قيدت فى  2007-05-10برقم ايداع  1447وفى
تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 94السرسى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  33038 :قيدت فى  2007-06-11برقم
ايداع  1832وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 95الصبري عبدالستار البسيوني عليوة تاجر فرد سبق قيده برقم  35198 :قيدت فى 2008-09-02
برقم ايداع  3010وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-01
 - 96سامى سعيد فؤاد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  35661 :قيدت فى  2009-01-12برقم ايداع
 99وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-11
 - 97محمد عطا عبدالحميد زقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  36589 :قيدت فى  2009-08-16برقم
ايداع  2729وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-15
 - 98حسام الدين لطفى السيد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  40514 :قيدت فى  2012-02-16برقم ايداع
 597وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 99الشاعر للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  44830 :قيدت فى  2015-01-27برقم ايداع 349
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-26
 - 100سناء عبدالفتاح مصطفى السيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  45363 :قيدت فى 2015-05-18
برقم ايداع  2121وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-17
 - 101عماد احمد عبدالسلم الدميرى تاجر فرد سبق قيده برقم  47929 :قيدت فى  2016-09-20برقم
ايداع  4568وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 102حنان منير ابراهيم ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم  22748 :قيدت فى  2002-08-21برقم
ايداع  2618وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-20
 - 103احمد سعد رمضان نصره تاجر فرد سبق قيده برقم  24202 :قيدت فى  2003-03-15برقم ايداع
 815وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-14
 - 104السعيد ابوالفتوح محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32648 :قيدت فى  2007-03-29برقم
ايداع  919وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-28
 - 105امينه اسماعيل حسانين على تاجر فرد سبق قيده برقم  40325 :قيدت فى  2012-01-05برقم
ايداع  61وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 106محمد عماد ابوالفتوح عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  41415 :قيدت فى  2012-09-11برقم
ايداع  3271وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-10
 - 107خضره ابراهيم محمود بسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم  48426 :قيدت فى 2016-12-13
برقم ايداع  6179وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 108اسلم حمدى ابراهيم محمود الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  48641 :قيدت فى 2017-01-11
برقم ايداع  218وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
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 - 109عادل ابراهيم محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  49723 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع
 3446وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 110هاني باسيلي بطرس غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  7548 :قيدت فى  1996-03-31برقم ايداع
 567وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-30
 - 111ابراهيم علي ابراهيم شكر النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  28042 :قيدت فى 2004-12-07
برقم ايداع  3446وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-06
 - 112احمد غالى للمستلزمات الطبية تاجر فرد سبق قيده برقم  34753 :قيدت فى  2008-06-08برقم
ايداع  1942وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-07
 - 113ناصر فهمى يوسف عون تاجر فرد سبق قيده برقم  38807 :قيدت فى  2010-12-29برقم ايداع
 4639وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-28
 - 114وليد طلعت السعيد حفيضه تاجر فرد سبق قيده برقم  40936 :قيدت فى  2012-05-08برقم ايداع
 1850وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 115مصطفى الششتاوى بدير حنطور تاجر فرد سبق قيده برقم  46738 :قيدت فى 2016-03-07
برقم ايداع  1098وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-06
 - 116وصفى رياض محروص تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  47674 :قيدت فى 2016-07-28
برقم ايداع  3822وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-27
 - 117حسونه حسين اسماعيل قريش تاجر فرد سبق قيده برقم  48221 :قيدت فى  2016-11-10برقم
ايداع  5561وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-09
 - 118احمد عبده محمد عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  48301 :قيدت فى  2016-11-22برقم
ايداع  5769وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 119عطيه للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  48591 :قيدت فى  2017-01-05برقم ايداع 76
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-04
 - 120مصطفى سامى محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  49399 :قيدت فى  2017-05-02برقم
ايداع  2450وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 121شريف جلل الحمدى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  49758 :قيدت فى  2017-07-04برقم
ايداع  3551وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 122فاطمه سالم قطب الحواط تاجر فرد سبق قيده برقم  2233 :قيدت فى  1992-06-08برقم ايداع
 567وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 123حيدر طلعت السيد غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  27274 :قيدت فى  2004-06-19برقم ايداع
 1897وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-18
 - 124حيدر طلعت السيد غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  27274 :قيدت فى  2011-07-07برقم ايداع
 2622وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-06
 - 125رضا فوزى التونى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  34352 :قيدت فى  2008-03-24برقم ايداع
 1057وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-23
 - 126محمد حامد عطيه ابراهيم الفخرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  41284 :قيدت فى 2012-08-05
برقم ايداع  2911وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-04
 - 127اسامه احمد كامل الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  47274 :قيدت فى  2016-05-22برقم ايداع
 2682وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 128عماد صابر عنتر السيد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  48205 :قيدت فى 2016-11-08
برقم ايداع  5513وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 129محمد عبدالفتاح عبدالحكيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  49307 :قيدت فى  2017-04-16برقم
ايداع  2180وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 130منى عبدالمعطى على زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  49323 :قيدت فى  2017-04-20برقم
ايداع  2238وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
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 - 131محمد حلمي عبدالنبي عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  12064 :قيدت فى  1998-09-01برقم
ايداع  2493وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-31
 - 132علي عبدالحميد محمد الشعيري تاجر فرد سبق قيده برقم  21090 :قيدت فى  2001-12-31برقم
ايداع  3732وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-12-30
 - 133ماضى للبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم  22216 :قيدت فى  2002-06-18برقم ايداع
 1840وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 134حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد تاجر فرد سبق قيده برقم  23640 :قيدت فى
 2010-06-08برقم ايداع  2100وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-06-07
 - 135حاتم عبدالستار عبدا البسطويسى اللباد تاجر فرد سبق قيده برقم  23640 :قيدت فى
 2010-06-21برقم ايداع  2267وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-06-20
 - 136حسن المحمدي حسن السروجي تاجر فرد سبق قيده برقم  25871 :قيدت فى  2003-10-15برقم
ايداع  3457وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-14
 - 137رجب عبدالقادر محمود شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  31252 :قيدت فى  2006-07-04برقم
ايداع  2565وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 138مجدى ابراهيم مصطفى مصطفى عقب الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  32073 :قيدت فى
 2006-11-22برقم ايداع  4201وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-21
 - 139رجب محمد ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  32856 :قيدت فى  2007-05-07برقم
ايداع  1381وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 140عبدالحميد احمد احمد العمى تاجر فرد سبق قيده برقم  35271 :قيدت فى  2008-09-28برقم
ايداع  3196وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-27
 - 141السعيد السعيد عبدالرحمن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  38229 :قيدت فى 2010-08-12
برقم ايداع  2915وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-11
 - 142وائل عبدالمنعم محمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  39107 :قيدت فى  2011-03-14برقم
ايداع  916وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
 - 143صيدلية د حسين فوزى على عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39568 :قيدت فى  2011-06-22برقم
ايداع  2405وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-21
 - 144سامح عبدا عبدا بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  40576 :قيدت فى  2012-02-27برقم
ايداع  764وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-26
 - 145محمد كمال عبدالجليل عطيه الهلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  41522 :قيدت فى 2012-10-01
برقم ايداع  3558وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-30
 - 146بدير على بدير الطمبولى تاجر فرد سبق قيده برقم  45024 :قيدت فى  2015-03-05برقم ايداع
 972وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-04
 - 147رشا محمد السيد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  45469 :قيدت فى  2015-06-08برقم ايداع
 2468وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-07
 - 148رامى مجدى صبحى عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  47518 :قيدت فى  2016-07-03برقم ايداع
 3402وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 149خالد زكريا اعتماد عبدالرحمن الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  48541 :قيدت فى
 2016-12-27برقم ايداع  6595وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-26
 - 150الفروجى لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  48848 :قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
 748وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
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 - 151جلل عبدالحميد عبدالرؤف الدبشه تاجر فرد سبق قيده برقم  49006 :قيدت فى 2017-03-02
برقم ايداع  1171وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-01
 - 152محمد سامى ابراهيم شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  15913 :قيدت فى  1999-10-21برقم
ايداع  4251وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-20
 - 153عبدالناصر فوزي رسلن زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  22321 :قيدت فى  2002-07-02برقم
ايداع  2005وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 154عاشور عاشور علي الدمسيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  23396 :قيدت فى  2002-11-11برقم
ايداع  3615وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-10
 - 155ابراهيم طلعت ابراهيم محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  31260 :قيدت فى 2006-07-06
برقم ايداع  2589وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 156محمد احمد عبدالمنعم عبدالسلم شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  32372 :قيدت فى
 2007-02-08برقم ايداع  289وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-07
 - 157امير محمد عبدالمعطى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  37884 :قيدت فى  2010-06-03برقم
ايداع  2015وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-02
 - 158علء عبدالنبى محمد ابوغانم تاجر فرد سبق قيده برقم  38350 :قيدت فى  2010-09-20برقم
ايداع  3261وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-19
 - 159شريف جمال حسن صوان تاجر فرد سبق قيده برقم  40564 :قيدت فى  2012-02-26برقم ايداع
 735وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 160محمد احمد ابوالعز تاجر فرد سبق قيده برقم  41103 :قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع
 2316وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 161محمد الدسوقى السيد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  46042 :قيدت فى  2015-10-20برقم ايداع
 4253وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-19
 - 162اشرف رفعت عبدالغنى ابوسليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  46057 :قيدت فى 2015-10-22
برقم ايداع  4298وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-21
 - 163محمد حسن عبدالسلم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  48338 :قيدت فى  2016-11-27برقم
ايداع  5884وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 164وجدى المرسى عبدالناصر المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  48442 :قيدت فى 2016-12-15
برقم ايداع  6216وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 165ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  48751 :قيدت فى 2017-01-24
برقم ايداع  504وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 166حسين عبدالرحمن سيد احمد غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  49227 :قيدت فى 2017-04-04
برقم ايداع  1943وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 167هانى محمد عماره الجعنى تاجر فرد سبق قيده برقم  49254 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 2020وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 168حاتم حسن محمود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  9653 :قيدت فى  1997-07-15برقم ايداع
 1522وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-14
 - 169اشرف محمد المعداوى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18046 :قيدت فى  2000-08-09برقم
ايداع  2863وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-08
 - 170صيدليه د هلل طلعت تاجر فرد سبق قيده برقم  30070 :قيدت فى  2006-01-22برقم ايداع
 201وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-21
 - 171احمد محمد فرج متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  31344 :قيدت فى  2006-07-19برقم ايداع
 2758وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
 - 172خالد فكرى محمد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  32252 :قيدت فى  2006-12-24برقم ايداع
 4573وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-23
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 - 173عفيفي محمد عفيفي حسن حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  34724 :قيدت فى 2008-06-02
برقم ايداع  1778وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-01
 - 174ناصف الدسوقى ابراهيم عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  43683 :قيدت فى  2014-04-07برقم
ايداع  1166وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-06
 - 175فايز عصام عبدالعظيم ابراهيم شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  44557 :قيدت فى 2014-12-01
برقم ايداع  4020وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 176احمد سليمان ابراهيم محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  48170 :قيدت فى  2016-11-03برقم
ايداع  5394وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 177مينا عبدا جورج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  49752 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع
 3531وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 178نجوي عبد اللطيف عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3856 :قيدت فى 1993-10-18
برقم ايداع  1088وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-17
 - 179فتحى حسين محمد وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  7812 :قيدت فى  1996-06-08برقم ايداع
 977وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-07
 - 180مطاوع محمد مطاوع فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  7968 :قيدت فى  1996-07-14برقم ايداع
 1234وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-13
 - 181محمد عبدالقادر عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  9573 :قيدت فى  1997-06-28برقم ايداع
 1390وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 182محمد عبدالقادر عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  9573 :قيدت فى  2008-07-20برقم ايداع
 2482وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-19
 - 183حماده زكريا المنسي الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم  11260 :قيدت فى  1998-05-02برقم
ايداع  1127وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-01
 - 184مشرف لبيب عدلن رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  37386 :قيدت فى  2010-02-22برقم
ايداع  682وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-21
 - 185مسعد محمود عمر ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  38797 :قيدت فى  2010-12-28برقم
ايداع  4614وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-27
 - 186عصام مصطفى كمال حسن الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  41852 :قيدت فى 2012-12-04
برقم ايداع  4481وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-03
 - 187محمد فوزى عبدالسلم شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  48350 :قيدت فى  2016-11-28برقم
ايداع  5906وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 188منى عبدالستار عطيه احمد النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم  49053 :قيدت فى 2017-03-09
برقم ايداع  1300وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-08
 - 189علي محمد رشاد علي ابوجوهر تاجر فرد سبق قيده برقم  21459 :قيدت فى  2002-03-03برقم
ايداع  611وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-02
 - 190ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  23410 :قيدت فى  2002-11-12برقم
ايداع  3634وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-11
 - 191محمد رسمي السعيد لقوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  25200 :قيدت فى  2003-08-09برقم ايداع
 2481وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-08
 - 192محمود رأفت حسن مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  31690 :قيدت فى  2006-09-13برقم
ايداع  3462وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-12
 - 193محمد السيد احمد كسبر تاجر فرد سبق قيده برقم  34073 :قيدت فى  2008-02-07برقم ايداع
 469وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-06
 - 194تامر كارم الغمرى عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  45890 :قيدت فى  2015-09-09برقم
ايداع  3743وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-08
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 - 195احمد سمير سعيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  48432 :قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
 6195وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 196صلح عبدا حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  53 :قيدت فى  1990-08-06برقم ايداع 56
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-05
 - 197سحر حسن محمد الفقي تاجر فرد سبق قيده برقم  7847 :قيدت فى  1996-06-16برقم ايداع
 1039وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-15
 - 198مصنع المهدي لصناعه الستك تاجر فرد سبق قيده برقم  30049 :قيدت فى  2006-01-17برقم
ايداع  147وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-16
 - 199هبه نعيم وفا عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31473 :قيدت فى  2006-08-10برقم ايداع
 3006وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-09
 - 200احمد محمد احمد ابراهيم الشيخى تاجر فرد سبق قيده برقم  31876 :قيدت فى 2006-10-16
برقم ايداع  3802وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 201عبدالرحمن ابراهيم شعبان الننى تاجر فرد سبق قيده برقم  33237 :قيدت فى  2007-07-26برقم
ايداع  2345وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-25
 - 202محرز للنسيج تاجر فرد سبق قيده برقم  33459 :قيدت فى  2007-09-12برقم ايداع 2933
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-11
 - 203عبدالحميد ابوالفتوح محمد مبروك لتجارة وحليج القطان والمحاصيل الزراعيه والستيراد والتصدير
تاجر فرد سبق قيده برقم  40835 :قيدت فى  2012-04-12برقم ايداع  1529وفى تاريخ
 2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 204مكتب عبدالعزيز سهيل للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  41050 :قيدت فى 2012-06-03
برقم ايداع  2172وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 205محمد سامى محمد مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  49557 :قيدت فى  2017-05-25برقم ايداع
 2879وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 206وائل محسب بسيوني محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17524 :قيدت فى  2000-05-27برقم
ايداع  1932وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-26
 - 207عادل على عبدالمنعم على الرخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  34414 :قيدت فى 2008-04-02
برقم ايداع  1181وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-01
 - 208محمود أبوزيد أحمد الجعني تاجر فرد سبق قيده برقم  34790 :قيدت فى  2008-06-15برقم
ايداع  2028وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-14
 - 209تونس علي بيومي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35355 :قيدت فى  2008-10-22برقم ايداع
 3421وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-21
 - 210عماد حمدى منصور موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  37339 :قيدت فى  2010-02-11برقم
ايداع  519وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-10
 - 211فاتن عبده خضر ابوالسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  39956 :قيدت فى  2011-09-28برقم ايداع
 3549وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-09-27
 - 212محمد نور الدين محمود بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  47243 :قيدت فى  2016-05-17برقم
ايداع  2605وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 213السيد كمال يونس فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  47815 :قيدت فى  2016-08-23برقم ايداع
 4228وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-22
 - 214كنوز الشربيني للمفروشات تاجر فرد سبق قيده برقم  49213 :قيدت فى  2017-04-02برقم
ايداع  1882وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 215محمود بهاء الدين محمود ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم  49492 :قيدت فى 2017-05-14
برقم ايداع  2611وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 216السيد عبدالهادي الرفاعي سيداحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18244 :قيدت فى 2000-09-05
برقم ايداع  3195وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-04
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 - 217الشهاوى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  18536 :قيدت فى  2000-10-21برقم
ايداع  3712وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-20
 - 218فيصل فراج فيصل السيد صايم تاجر فرد سبق قيده برقم  33073 :قيدت فى  2007-06-18برقم
ايداع  1927وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 219كريمه السيد عبدا سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  40175 :قيدت فى  2011-11-30برقم
ايداع  4307وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-29
 - 220عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  44894 :قيدت فى
 2015-02-09برقم ايداع  562وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-02-08
 - 221بهاء السيد المرسى الجربه تاجر فرد سبق قيده برقم  2315 :قيدت فى  1992-07-19برقم ايداع
 658وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 222هاني مسعد محمد الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم  21608 :قيدت فى  2002-03-24برقم ايداع
 865وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-23
 - 223محمد نسيم محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  21913 :قيدت فى  2002-05-07برقم ايداع
 1374وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 224المهدي محمود رضوان ابورضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  22092 :قيدت فى 2002-05-28
برقم ايداع  1641وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 225محمد سعيد ابراهيم سعيد السلخ تاجر فرد سبق قيده برقم  24393 :قيدت فى  2003-04-05برقم
ايداع  1115وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-04
 - 226مرفت ابراهيم عبدالعليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  38116 :قيدت فى  2010-07-21برقم
ايداع  2630وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-20
 - 227محمد محمود محمد الكرابيجى تاجر فرد سبق قيده برقم  40548 :قيدت فى  2012-02-23برقم
ايداع  698وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 228امينه اسماعيل متولى طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  40744 :قيدت فى  2012-03-28برقم
ايداع  1237وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 229محمد عادل عبدالحكيم صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  40932 :قيدت فى  2012-05-07برقم
ايداع  1835وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 230ابراهيم فتحى على الفحار تاجر فرد سبق قيده برقم  44903 :قيدت فى  2015-02-10برقم ايداع
 584وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-09
 - 231محمد اسماعيل محمد البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  48646 :قيدت فى  2017-01-12برقم
ايداع  237وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 232اكرامى محمد حامد جعيطر تاجر فرد سبق قيده برقم  49661 :قيدت فى  2017-06-11برقم
ايداع  3256وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
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تجديد شركات
 - 1انور محمد مشعل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  41287 :قيدت فى  2012-08-06برقم ايداع
 2920وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/08/2022ص
 - 2طارق ووليد وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  496 :قيدت فى  1991-01-03برقم ايداع  23وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2016ص
 - 3ماجد فؤاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  22562 :قيدت فى  2002-08-04برقم ايداع  2354وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/08/2022ص
 - 4ماجيك تل شركة سبق قيدها برقم  22562 :قيدت فى  2002-08-04برقم ايداع  2354وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/08/2022ص
 - 5محمد فوزى محمد ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  7469 :قيدت فى  1996-03-10برقم
ايداع  413وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/03/2026
ص
 - 6صلح مصطفي العجمي وشريكته للتوريدات الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم  10615 :قيدت فى
 1998-01-01برقم ايداع  7وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/12/2022ص
 - 7خليل عبدالسميع قادوس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9332 :قيدت فى  1997-05-14برقم ايداع
 997وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 8اجا للسياحه شركة سبق قيدها برقم  5575 :قيدت فى  2012-02-09برقم ايداع  507وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/02/2027ص
 - 9شركة ناهد حامد الصاوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  5575 :قيدت فى  2012-02-09برقم
ايداع  507وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/02/2027
ص
 - 10شركه ناهد حامد الصاوي وشركاها شركة سبق قيدها برقم  5575 :قيدت فى  1994-11-14برقم
ايداع  1553وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/11/2024
12:00:00ص
 - 11محمود خيرى صقر وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  48793 :قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
 612وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/01/2027ص
 - 12شركة ابناء خورشيد للتصدير شركة سبق قيدها برقم  41213 :قيدت فى  2012-07-12برقم ايداع
 2678وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/07/2027ص
 - 13شركة سعيد عفيفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3870 :قيدت فى  1993-10-23برقم ايداع
 1104وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2013ص
 - 14ناديه عطاا سلم وشركاها شركة سبق قيدها برقم  23848 :قيدت فى  2003-01-26برقم ايداع
 265وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/01/2023ص
 - 15حماده اخوان شركة سبق قيدها برقم  22018 :قيدت فى  2002-05-18برقم ايداع  1522وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/05/2027ص
 - 16احمد احمد عبدالعزيز البوشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26772 :قيدت فى 2004-04-05
برقم ايداع  953وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/04/2019
12:00:00ص
 - 17مصطفى محمد ابراهيم الصعيدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  40990 :قيدت فى 2012-05-20
برقم ايداع  2002وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/05/2027
12:00:00ص
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 - 18شركة راشد لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم  46028 :قيدت فى  2015-10-18برقم
ايداع  4188وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/10/2025
12:00:00ص
 - 19شركه السراء لقطع غيار السيارات اليابانيه "محمد عبداللطيف اسماعيل وشريكته " شركة سبق قيدها
برقم  24358 :قيدت فى  2003-04-01برقم ايداع  1063وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/03/2023ص
 - 20شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  33144 :قيدت فى  2007-07-04برقم
ايداع  2106وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/07/2027
12:00:00ص
 - 21مطحن سلندرات المحلة شركة سبق قيدها برقم  33144 :قيدت فى  2007-07-04برقم ايداع
 2106وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
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