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قيود أفراد

1 - محمد السيد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8821 

ورقم قيد 2256    رئيسى آخر  عن عنبر دواجن, بجهة محافظة البحيرة قريه مبارك - بملك / سعيد فهمي علي 

حسن

2 - احمد جمال يونس فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8835 ورقم 

قيد 7749    رئيسى آخر  عن تجاره حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة امام مدرسه عبدالرحمن سليم - 

بملك / عبدالعزيز مرضي حسين صقر

3 - محمود عبدالعزيز مرضى صقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8839 ورقم قيد 16999    رئيسى آخر  عن تجارة حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة امام مدرسه 

عبدالرحمن سليم الخاصه الطريق الجديد ابوالمطامير - بملك / سحر السيد موسى

4 - مصطفي محمد السعيد السيد المزاتي تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8792 ورقم قيد 42094    محل رئيسى  عن مشغل تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة البحيرة عزبة علي باشا منشية الوقاف - بملك / محمد السعيد السيد لطفي المزاتي

5 - عصام جلل مهدى عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8793 

ورقم قيد 42095    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع بالسيارات, بجهة محافظة البحيرة ابوسعيفه - بملك / 

جمعه عبدالغنى محمد العيسوى

6 - طاهر عبدالحافظ عبدالحليم شفتر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8795 ورقم قيد 42096    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة ابوهواش - كوم النصر - 

بملك / احمد محمد عبدالعزيز شعيب

7 - هدى احمد سالم زيدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8796 ورقم 

قيد 42097    محل رئيسى  عن ادوات منزليه وكهربائيه, بجهة محافظة البحيرة المزرعه الولى - بملك / 

عبدالكريم فتوح حامد عزب

8 - ايمن حسن محمد علي الحلواني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8799 ورقم قيد 42098    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات وخدمات بتروليه, بجهة محافظة البحيرة 

عزبه الحلواني - بملك / سهام علي حسن ابيش

9 - نبيل فخري رسلن بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8802 ورقم 

قيد 42099    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة البحيرة شارع التعبئة - بملك / احمد سعيد 

عبدالمعبود التلوي

10 - محمد فايز جابر عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8803 

ورقم قيد 42100    محل رئيسى  عن بيع مبيدات واسمده ومخصبات, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ق محمد 

عبدالرقيب - غرب النوباريه - بملك / احمد عبدالحميد على محمود درغام

11 - نها ماهر مصطفى متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8805 

ورقم قيد 42101    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة ع متولى زيدان ثروت - 

بملك / بهاء عبده متولى محمد

12 - محمد مختار محمد مختار غالب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8806 ورقم قيد 42102    محل رئيسى  عن مركز تجميع وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من ش 

الجلء مقابل مخزن الدقيق - بملك / احمد عبدالفتاح السيد الفيومى

13 - ياسمين الكاتب ستورز ) ياسمين نبيل زكريا محمد الكاتب ( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 8807 ورقم قيد 42103    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود 

المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ع الربعمائة - دفشو - بملك / احمد حسين عوض مرسي الفيشاوي
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14 - عبدالمجيد عبدالعزيز عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8808 ورقم قيد 42104    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة البحيرة الطريق الدائرى - بملك / 

مصطفى محمد عبدالغنى قطب

15 - سراج عبدالعليم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8814 

ورقم قيد 42105    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة 

النوبارية - الحي الثاني - غرب النوبارية - بملك / اميره يسن علي عثمان

16 - بلل طلبه عبدالعزيز طلبه هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8815 ورقم قيد 42106    محل رئيسى  عن مقاولت عامه هدم وانشاءات, بجهة محافظة البحيرة الشفيعي - 

كوم زمران - بملك / طلبه عبدالعزيز طلبه هاشم

17 - محمد شعبان  مجاهد شعبان خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8816 ورقم قيد 42107    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة كفر مجاهد - بملك / بهيه بسيونى 

بسيونى سالم

18 - )الخليل للمقاولت العموميه والنقل( حسن محمود محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 8818 ورقم قيد 42108    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ومقاولت نقل, بجهة 

محافظة البحيرة النوباريه - عقار رقم 27 شارع اللف وحده مدينه النوباريه - بملك / حسام محمود حسين احمد

19 - محمد محمد عبدالعزيز حسن قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8824 ورقم قيد 42109    محل رئيسى  عن محل بيع مبيدات ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة المسين 

- بملك / جابر فوزي مصطفي مسعود

20 - محمد محمود عبدالمحسن بخيت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8832 ورقم قيد 42110    محل رئيسى  عن ثلجة تخزين لحوم مجمده, بجهة محافظة البحيرة مشتل كرم شارع 

ابوهريره- بملك / نجاة محمد السكرى

21 - امل كامل محمد بغدادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8837 

ورقم قيد 42111    محل رئيسى  عن اعلف حيوانيه, بجهة محافظة البحيرة ش العمومى لقانه - بملك / فارس 

بدر طايل بدر

22 - ابراهيم عبدالعزيز حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8841 ورقم قيد 42112    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة البسلقون - بملك / عبيد 

الصافى عوض منصور الشريف

23 - هناء عادل سالم مصطفى سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8843 ورقم قيد 42113    محل رئيسى  عن بيع محمول واكسسورات محمول وخردوات, بجهة محافظة البحيرة 

اسمانيا - بملك / محمد طايل عبدا احمد

24 - رامي حمادي شلبي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8844 

ورقم قيد 42114    محل رئيسى  عن بيع وتجارة عطاره ومواد غذائيه وبن, بجهة محافظة البحيرة ش المدارس 

- بملك / خالد عبدالحميد احمد زايد

25 - محمد سيد احمد محمد بندق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8845 

ورقم قيد 42115    محل رئيسى  عن نشاط توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ابو الخاوى - بملك / 

احمد سيد احمد محمد بندق

26 - محمد رضا عبدالمنعم اسماعيل النحراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 8848 ورقم قيد 42116    محل رئيسى  عن محمصه لب, بجهة محافظة البحيرة النوباريه-قريه ابو العطا 

- بملك / فريد محمد فريد سعد
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27 - رومانى نبيل عبدالملك بسطه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8850 ورقم قيد 42117    محل رئيسى  عن حبوب زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ع عثمان القبليه - بملك / 

صبرى سعد نور مسعد

28 - رضا عوض سعيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8851 

ورقم قيد 42118    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع الحصن - بملك / عوض سعيد منصور

29 - حسن محمد محمد جويده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8852 

ورقم قيد 42119    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة خلف الموقف الجديد - بملك / 

مصطفي محمد عبدالجواد مصطفي

30 - محمد امين اسماعيل ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8856 ورقم قيد 42120    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات, بجهة محافظة البحيرة شارع الثلثين - بملك / 

الشحات السيد على بكر

31 - عبداله محمد عبداله على مطاريد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8862 ورقم قيد 42121    محل رئيسى  عن مكتب لبيع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة البحيرة 8 شارع سلمان 

الفارسى من شارع طور سينا  - بملك / حسن عبدا حسن شرباش

32 - بدر محمد عبدالعزيز على شعيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8865 ورقم قيد 42122    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة عزبه الربعمائه عزب 

بسنتواى - بملك / محمد عبدالعزيز على شعيب

33 - حوريه بسيوني زكي البري تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8866 

ورقم قيد 42123    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة قرية الحجانية - بملك / رجب ابراهيم 

عبدالسلم البري

34 - احمد اسماعيل عبدالستار اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8867 ورقم قيد 42124    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع الديب كفر لحيمر - بملك 

/ زاهيه جاب ا ابو سعيد

35 - محمود السيد احمد الدش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8868 

ورقم قيد 42125    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة شارع الدفينى -بملك/ محمد محمود 

السيد احمد الدش

36 - احمد فضلى عبدالغنى مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8869 ورقم قيد 42126    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فى حدود المسموح به (, بجهة محافظة البحيرة 

ارض ادمون شارع مسجد مصعب بن عمير - بملك / رامى محمد على معوض

37 - ابراهيم عبدالمجيد عبدالرحمن داود تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 8870 ورقم قيد 42127    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة النوباريه -  قريه سيدنا 

سليمان - بملك / محمد سيد احمد محمود

38 - محمود عبدالفتاح محمد الطويل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8871 ورقم قيد 42128    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائيه واللبان, بجهة محافظة البحيرة ع 

طويله - بردله- بملك / فتح ا سمير فتحى محمود

39 - مينا عادل صبحي جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8872 

ورقم قيد 42129    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ش ابو زيد خلف الصرف المغطي 

- بملك / حبيب جرجس حبيب جرجس
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40 - رحمه رضا احمد عبدالفتاح محمود الشاعر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 8873 ورقم قيد 42130    محل رئيسى  عن بيع نظارات طبيه, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش 

عبدالعزيز عثمان - بملك / 6 صلح محمد توفيق سالم

41 - اسماء دمين عبدالجيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8874 ورقم قيد 42131    محل رئيسى  عن ملبس حريمي, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش عثمان بن عفان 

- بملك / عماد حمدي محمد كشك

42 - مصطفي ادم محمد احمد رسلن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8875 ورقم قيد 42132    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش الجلء - بملك / 

رمضان عبدالسميع محمد التهامي

43 - طلعت عبدالرازق عبدالحميد محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 8903 ورقم قيد 24318    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشي حلبه وتسمين, بجهة محافظة البحيرة نجع 

عبدالوكيل نوار - بملك / هاشم احمد سالم قريطم

44 - احمد على مبروك مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8878 

ورقم قيد 42134    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة البحيرة المنحر - شرنوب - بملك / محمود محمد 

عوض

45 - طاهر جوده صبره حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8880 

ورقم قيد 42135    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ديبونو - بملك / ناهد محمد 

سليمان صفار

46 - احمد عيد عبدالنبى عميته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8881 

ورقم قيد 42136    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة حى السلم - بملك / 

عيد عبد النبى عميته مبارك

47 - مدحت عبود حسن سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8884 

ورقم قيد 42137    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار توكتوك ومتوسيكلت, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من 

ش السكندريه - ع عوض - بملك / وفاء عبده عبداللطيف - محمد عبود حسن سالم - ساره عبود حسن سالم

48 - غزاله عبدالحفيظ ضيف ا عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 8890 ورقم قيد 42138    محل رئيسى  عن هايبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة كوبري عبدالحق - 

الياسينيه - بملك / شعبان عطيه عبدالحميد خطاب

49 - دسوقى السيد عبدالمجيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8891 ورقم قيد 42139    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات ) فيما عدا  توريد العماله والحاسب اللى 

والنترنت و فى حدود المسموح به قانونا(, بجهة محافظة البحيرة ابيس 4/1 الثوره - بملك / ربيع البيومى 

الرفاعى مصطفى

50 - احمد محمود احمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8892 ورقم 

قيد 42140    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة البسلقون - بملك / محمد بسيوني يوسف 

بسيوني

51 - صالح ابراهيم صالح فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8894 

ورقم قيد 42141    محل رئيسى  عن ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة ش المستشفى العام - بملك / محمود 

سعد محمود ابو بكر

52 - سمير محمد محمد علي شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8897 ورقم قيد 42142    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريد معدات, بجهة محافظة البحيرة ع 

الشرنوبي - المسين - بملك / زوزو محمد حافظ الشرنوبي
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53 - محمود احمد فؤاد حسن رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8898 ورقم قيد 42143    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة قريه دربك - بملك / احمد 

فؤاد حسن رمضان

54 - محمد ابراهيم عبد الشافى حسن الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 8906 ورقم قيد 42144    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة البحيرة شرنوب - بملك / عادل 

محمد عبدالرحيم حميده

55 - محمد شحاته عبدالغفار طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8908 

ورقم قيد 42146    محل رئيسى  عن مكتب استصلح اراضى, بجهة محافظة البحيرة ابوالمطامير - مفارق ابو 

دراع - بملك / رضا جمعه محمد ابراهيم

56 - فاتن اشرف عبدالحميد عبدالعال حماده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 8912 ورقم قيد 42147    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ق سنفا - شمال 

التحرير - بملك / احمد زكريا عطيه

57 - علء حسني يوسف محمود ابو يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 8914 ورقم قيد 42148    محل رئيسى  عن محل تبريد البان, بجهة محافظة البحيرة زهرة البحرية - بملك 

/ علي عطيه عبدالحليم رضا

58 - احمد ابراهيم حسين محمود عسل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8916 ورقم قيد 42149    محل رئيسى  عن مقاولت كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة شارع العاشر من 

رمضان كفر سليم - بملك / سعاد حسين عبدالحميد عسل

59 - عريف عبدالصمد عبيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8917 ورقم قيد 42150    محل رئيسى  عن استزراع اراضي صحراويه, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالقادر 

طه من ش المركز - بملك / احمد محمد راغب ابو سيف

60 - صيدلية  د / مرفت ونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8923 

ورقم قيد 42151    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من ترعة الرشيديه - بملك / / 

شكرى حسن حسن سالم

61 - مختار محمد بسيونى غراب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8948 

ورقم قيد 23336    رئيسى آخر  عن منشر جبنه رومى, بجهة محافظة البحيرة منشاه المطران دسونس ام دينار - 

بملكه )مختار محمد بسيونى غراب(

62 - ايفا غالى ناشد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8956 ورقم 

قيد 36670    رئيسى آخر  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة تم اضافة رئيسى اخر  بنشاط قطع 

غيار سيارات بعنوان مساكن مبارك نهاية التدريب المهنى - ايتاى البارود - بملك / عبدالراضى محروس الشافى 

خليل  بتاشير     بتاريخ 2022/8/3للسجل 36670 سجل غرفة دمنهور

63 - احمد حمدي رياض محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8925 ورقم قيد 42152    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه بدر - كفر خليفه - 

بملك / علء رجائي عبدالوهاب بدر

64 - هانى السيد فرج ابو شعيشع تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8926 ورقم قيد 42153    محل رئيسى  عن توريد وتركيب طاقه شمسيه, بجهة محافظة البحيرة جمعيه العداله 

جنوب غرب الطريق الدولى - بملك / سلمه السيد محمود شلبى
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65 - عبدالسلم مسعود جويده عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8927 ورقم قيد 42154    محل رئيسى  عن توريد قطع الغيار لمحطات معالجه المياه والصرف وصيانه 

وتركيب محطات المعالجه والصرف وشبكات الرى وتجميع ونقل وتدوير المخلفات الغير خطره, بجهة محافظة 

البحيرة النوباريه - 137 ب ابنى بيتك - بملك / محمد فاروق محمد عمرو

66 - محمود علي محمد عبدالرحمن السبعاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 8928 ورقم قيد 42155    محل رئيسى  عن تجارة محمول واكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة 

قرية لقانة - بملك / محسنة علي ابراهيم النقيب

67 - محمد احمد محمد عبدا بركات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8934 ورقم قيد 42156    محل رئيسى  عن مكتب لتصدير الحاصلت الزراعيه والتوريدات ) فيما عدا 

توريدات العماله والحاسب اللى والنترنت فى حدود المسموح به قانونا(, بجهة محافظة البحيرة قريه نجيب 

محفوظ - بملك / محمود احمد محمد عبدا بركات

68 - صبرى محمد محمد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8936 ورقم قيد 42157    محل رئيسى  عن عطاره وبقاله, بجهة محافظة البحيرة شابور - بملك / ثابت 

عبدالعظيم حماد

69 - محمد رمضان قطب السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

8938 ورقم قيد 42158    محل رئيسى  عن قطع غيار وزيوت, بجهة محافظة البحيرة الكفاح - بملك / شريف 

عبدالمنعم منشاوى سلطان

70 - محمد سعدواى على حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8942 

ورقم قيد 42159    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية ولتسمين الدواجن, بجهة محافظة البحيرة توفيق 

الحكيم - بملك / محمد عبدالحليم عاشور

71 - رفيق عيد خليفه عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 8951 

ورقم قيد 42160    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة البحيرة المنشيه البراهيميه - بملك / 

شعبان عيد خليفه عبدا

72 - اسلم هشام عبدالمعطى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8990 ورقم قيد 24371    رئيسى آخر  عن مبيدات واسمده ورقيه, بجهة محافظة البحيرة 75 عقار 41 

النوباريه - بملك / احمد فتحى محمد قطب عبيد

73 - عصام محمود عطاا العيارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8982 ورقم قيد 24555    رئيسى آخر  عن مربى ومورد مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة تم 

افتتاح رئيسى اخر بنشاط مربى ومورد مواشى حلب وتسمين بالعنوان قرية العيارى - جناكليس بملك / محمود 

عطال شلبى العيارى  بتاشير    بتاريخ 2022/8/7 للسجل رقم 24555 سجل غرفة دمنهور

74 - فؤاد صبحى احمد عبدالظاهر القسطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 8960 ورقم قيد 42161    محل رئيسى  عن ورشه نجاره وتشغيل الخشاب وصناعه اثاث, بجهة محافظة 

البحيرة ع حمدى - اورين - بملك / احمد محمد ابراهيم البربرى

75 - عبداللطيف عبداللطيف محمد عبدا ابوحجر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 8963 ورقم قيد 42162    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة الغابشه بجوار 

مستشفي الصدر - بملك / وليد ناصر عبداللطيف محمد عبدا

76 - ايمان طه محمد غراب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8965 

ورقم قيد 42163    محل رئيسى  عن تربيه الدواجن, بجهة محافظة البحيرة شرنوب - بملك / رضوان ابراهيم 

احمد سحلول
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77 - على سليمان على سليمان خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8966 ورقم قيد 42164    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع رحيل - زمران النخل - 

بملك / علء عبدالنبى حميده رحيل

78 - كمال شامخ عبدالونيس حمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8967 ورقم قيد 42165    محل رئيسى  عن معرض بيع وشراء واستبدال سيارات, بجهة محافظة البحيرة ابيس 

6/10 - بملك / شامخ عبدالونيس حمد عامر

79 - الزناتي للسيارات ) اسلم الزناتي عبدالمعطي الزناتي ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 8972 ورقم قيد 42166    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة 

ابيس القوميه - بملك / الزناتي عبدالمعطي الزناتي

80 - على احمد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8974 

ورقم قيد 42168    محل رئيسى  عن مقولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - بملك / قرية الشجاعه 

غرب النوباريه - بملك / كوثر النوبى السيد عبدالعال

81 - ساره عبدالمنعم عبدالمقصود عريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8976 ورقم قيد 42169    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة الثالثة منحل - بجوار 

كوبري الروس - بملك / حسن محمود محمد علم

82 - امينه احمد محمود عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8977 

ورقم قيد 42170    محل رئيسى  عن حبوب وعلفه, بجهة محافظة البحيرة لقانه - بمك /رمضان عبدالحليم 

عطيه

83 - عمرو كمال امين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8978 ورقم قيد 42171    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة 49 بحري مستشفي 

الصدر - بملك / رضا شحاته محمد عبده

84 - ياسر ابراهيم عبدالحكيم سفود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8984 ورقم قيد 42173    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة المخايض - بملك / محمد 

سفود محمد سفود

85 - عصام محمود احمد عقده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8985 

ورقم قيد 42174    محل رئيسى  عن تجارة اللحوم والجزراه, بجهة محافظة البحيرة شبرا مساكن شجرة الدر - 

بملك / منى احمد محمد الباهى ودينا زكى زكريا

86 - محفوظ على احمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8986 

ورقم قيد 42175    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة عقار رفم 6 ش الرئيسى قرية 

عبدالوهاب النوباريه - بملك / شاديه عبدالحميد حسين عيسى

87 - مسعد صبحى عبدالحميد علوانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8988 ورقم قيد 42176    محل رئيسى  عن حظيره مواشى لنتاج اللبان, بجهة محافظة البحيرة نظاره المنيا - 

بملك / محمد محمد عبدالجواد صالح

88 - ابراهيم محمد ابراهيم احمد البوهى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8991 ورقم قيد 42177    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة الحرمل - بملك / محمد 

ابراهيم احمد البوهى

89 - عمر على كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 8992 ورقم 

قيد 42178    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات انتاج حيوانى, بجهة محافظة البحيرة جناكليس بجوار مكتب 

البريد - بملك / وليد على كمال محمد
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90 - طارق فرحات على عيد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8993 ورقم قيد 42179    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللى 

والنترنت فى حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة شقه رقم 7 عماره 32 مدخل ب الحى الول - 

بملك / خالد عبدالعزيز عبدالهادى

91 - عاصم محمد عبدالواحد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

8996 ورقم قيد 42180    محل رئيسى  عن مبيدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شركه التحاد - بملك / 

محمود عبدالواحد عبداللطيف

92 - سرحان مستور تعيلب جويده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9000 ورقم قيد 42181    محل رئيسى  عن  معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة العشر تلف 10000 - 

بملك / السيد عثمان عمر عبدالعزيز

93 - مينا فوزى مسعد معوض تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9039 

ورقم قيد 5546    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد وتصدير وتجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة طريق المركب 

عزبه عاشور - بملك / فوزي مسعد معوض

94 - احمد خلف عطيه شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9058 

ورقم قيد 25176    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة منشأة ميت غمر - الدلنجات - بملك / 

عائده محمد عبدالوهاب محمد

95 - عزت سليمان محمد ابوعدس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9066 ورقم قيد 34875    رئيسى آخر  عن استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة شارع التوحيد ارض الجمعيه - بملك / سماح محمد يحيي محمد الهادي

96 - محمد ابراهيم السيد على منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9008 ورقم قيد 42182    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه ابو عبيد - سيدى 

غازى - بملك / عصام جمعه عبد العزيز اللفى

97 - يسرى عوض محمد غازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9009 

ورقم قيد 42183    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة على ابوعبيد - سيدى غازى - 

بملك / جمعه عبدالعزيز اللفى

98 - وليد محمد عبدالشافى سعيد )الوليد للبروسلين( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 9011 ورقم قيد 42184    محل رئيسى  عن مصنع لنتاج وصناعه الخزف والبروسلين, بجهة 

محافظة البحيرة ك 58 صحراوى - بملك / صفوت عباس طلب قاسم

99 - محمد على محمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9012 

ورقم قيد 42185    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة خلف ثلجة احمد حمزه - بملك /جمال بحيرى 

زين احمد زين بحيرى

100 - محمد السيد محمد على غنيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9014 ورقم قيد 42186    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة قريه اليمان - بملك /  على 

السيد محمد على غنيم

101 - نادر محمود سعد عطيه العمروسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9019 ورقم قيد 42187    محل رئيسى  عن تجاره خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة صبرى الهوارى 

- رزافه - بملك / محمود سعد عطيه العمروسى

102 - منال محمد عوض السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9020 

ورقم قيد 42188    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ق 19 اللحوم - بملك / تامر محمد 

عوض السيد
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103 - سلمه عبدالجليل عبدالحليم علي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9028 ورقم قيد 42189    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / 

عبدالحليم عبدالجليل عبدالحليم علي

104 - احمد فوزي رشاد شاكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9031 

ورقم قيد 42190    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة البحيرة البلكوس - بملك / عنتر 

السعيد محمد السعيد حموده

105 - )مكتب زيدان لتوريد المواد الغذائيه )عبدالرحمن ابراهيم كمال ابراهيم زيدان تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9032 ورقم قيد 42191    محل رئيسى  عن توريد مواد 

غذائيه, بجهة محافظة البحيرة حوض 6 - ق - ابوقير - بملك / ابراهيم كمال ابراهيم زيدان

106 - جميل جمال عبدالناصر موسى موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9040 ورقم قيد 42192    محل رئيسى  عن تصدير وتوريد حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

عمرو بن العاص - بملك / نصر محمد حسانين ابوشريف

107 - العادلي لتجارة الدوات المنزلية ) احمد فريد حسن العادلي ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 9041 ورقم قيد 42193    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة 

البحيرة قرية 6 اكتوبر - بملك / حسام محمد بكر احمد السعدني

108 - انتصار علي الصاوي حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9044 ورقم قيد 42194    محل رئيسى  عن مركز تجميع وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة ع علواني النجار - 

بملك / عبدالرازق مراجع عبدالكريم التاعب

109 - وائل احمد عوض عبدالفتاح قداده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9045 ورقم قيد 42195    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة القصر المصري - قافله - 

بملك / احمد عوض عبدالفتاح

110 - فرج محمد توفيق عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9048 ورقم قيد 42196    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحيرة 7 شارع احمد 

محرم - بملك / جميل عبده حامد الفخراني

111 - شريف طايل غنيوه طايل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9052 

ورقم قيد 42197    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي لنتاج اللبان, بجهة محافظة البحيرة عزبة علوبة - بملك / 

طايل عبدالغني طايل

112 - اسامه رمضان فهمى جوده فراج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9054 ورقم قيد 42198    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ك 59 - 

الدواجن - الصحرواى - بملك / محمود منصور احمد العياط

113 - سالم منصور ضيف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9055 ورقم قيد 42199    محل رئيسى  عن حظيره مواشى لتربيه المواشى, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - 

ع ابو صباح البحريه - بملك / زايد سعد ا رمضان عبد السلم

114 - يسرى غازى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9059 ورقم قيد 42200    محل رئيسى  عن معرض موتسكيلت وبيع كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة البحيرة 

عزبة الخمسين البلقسون - بملك / غازى غازى محمد الجرادينى

115 - احمد السعيد عبدالموجود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9060 ورقم قيد 42201    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة منشية عقده - بملك 

/ السعيد عبدالموجود عبدالونيس عثمان
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116 - محمد خميس صميده عطيه هلل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9061 ورقم قيد 42202    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قريه مبارك - بملك / خميس 

صميده عطيه هلل

117 - احمد على داود خضرجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9062 

ورقم قيد 42203    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع الصرفى نعيم - بملك / رضا احمد على 

داود

118 - محمد شحاته انور عبدالسلم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9064 ورقم قيد 42204    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة حى حموده - بملك / 

شحاته انور عبدالسلم

119 - محمود عبدالحميد عبدالعاطى السعداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9067 ورقم قيد 42205    محل رئيسى  عن محل ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة ابو سعيفه - بملك / رمضان عبدالحميد عبدالعاطى

120 - امل يوسف علواني يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9068 

ورقم قيد 42206    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ش الجمهوريه - بملك / كمال عبدالسلم محمد 

الشريف

121 - حسام حسن حسين موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9069 ورقم قيد 42207    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات نقل ) خراطه تيل فرامل للسيارات, بجهة 

محافظة البحيرة النوباريه - قطعه 2 - المنطقه الصناعيه -  بملك /مفرح ادور مفرح سلمه - باسم ادور مفرح 

سلمه

122 - محمود سعيد ابرهيم كامل ابوخطوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9117 ورقم قيد 42234    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة البحيرة كفر لحيمر - 

بملك / كريمه بدرى ابراهيم الديب

123 - احمد رجب جلل عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9083 ورقم قيد 40045    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قريه 11 بذور - بملك / ناجح جلل 

عبدالحميد

124 - عبده السعيد فتح ا محمد بحيري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9071 ورقم قيد 42208    محل رئيسى  عن تعبئة مياه معدنيه, بجهة محافظة البحيرة طريق دسوق 

دمنهور الرحمانية - بجوار الزواوي - بملك / اسلم عبدالرحمن محمد مصطفي نعمان

125 - زينب عبدالوهاب محمد قايد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9075 ورقم قيد 42209    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة البحيرة ش زغلول  -  حسين 

عبدالوهاب محمد قايد

126 - سامي مصطفي مصطفي عبدالعليم حمروش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 9076 ورقم قيد 42210    محل رئيسى  عن محل بيع تقاوي وبذور, بجهة محافظة البحيرة ش 

البورصه - التوفيقيه - بملك / علي محمود ابراهيم حسين

127 - محمود عنتر محمد محمود خروب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9077 ورقم قيد 42211    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة دقدوقه - بملك / 

سومه حامد محمد حرب

128 - على جمعه على محمد عرفه تركى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9080 ورقم قيد 42212    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة دقدوقه - بملك 

/ جمعه على محمد عرفه تركى
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129 - مايكل فرحى ابراهيم توفيلس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9084 ورقم قيد 42213    محل رئيسى  عن مفروشات وحصران بلستيك, بجهة محافظة البحيرة ع عاشور - 

بملك / بشاره مسعود ابراهيم اندراوس

130 - سميه شحات علي ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9085 

ورقم قيد 42214    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة المنشيه الجديده - بملك / محمد 

عبدالحي عطيه

131 - عماد عيد شحاته ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9086 

ورقم قيد 42215    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن, بجهة محافظة البحيرة الغيته - بملك / مصطفى 

محمد عبدالرحمن قطب

132 - عارف السعيد عبدالغفور السقا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9087 ورقم قيد 42216    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ش عرابى - بملك / 

ناجى بساط جلل

133 - محمد حسنى محمود التومى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9089 ورقم قيد 42217    محل رئيسى  عن مركز تدريب وتنميه مهارات بشريه ) فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة عمر بن الخطاب طريق النشو - بملك / 

نشوى فهمى ابراهيم ابو الليف

134 - احمد احمد محمد الشرنوبى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9091 ورقم قيد 42218    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة برج بانورما ابراج الحلوانى الحداءق 

اعلى المطعم السورى - بملك / سامح محمد احمد ابوعمر

135 - رضا عبدالستار عبدالعاطى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9093 ورقم قيد 42219    محل رئيسى  عن مصنع صابون, بجهة محافظة البحيرة قرية 6 كوم امبو  -

بملك / صابرين عبدالمقصود عبدالواحد محمد

136 - مستور عبيد صقر عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9095 ورقم قيد 42220    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه ) فيما عدا توريدات العماله 

والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ك 55 صحراوي - بملك / عبيد 

صقر عبدالحميد عمر

137 - صابر محمود محمد غياتى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9096 ورقم قيد 42221    محل رئيسى  عن نواله خرشوف, بجهة محافظة البحيرة كوم البركه - بملك / محمد 

محمود محمد غياتى

138 - عماد محمد عوض السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9097 

ورقم قيد 42222    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة خورشيد - المسين - بملك / هانى 

محمد عوض السيد

139 - احمد محمد جمعه بيومي عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9098 ورقم قيد 42223    محل رئيسى  عن تأجير سيارات, بجهة محافظة البحيرة شارع داير البلد بجوار 

مسجد الشعراوي - بملك / محمد مصطفي عبدالعزيز حسن

140 - محمد المهدى محمد حسن شرابية تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9154 ورقم قيد 4922    محل فرعى  عن تجارة وتوزيع لوازم مستحضرات التجميل والصيدليات وتوريدات 

المستشفيات والتعبئة لدي الغير, بجهة محافظة البحيرة بجوار بن النجار خلف المحكمه - بملك / عبدالحميد سعد 

عبدالرازق
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141 - رجب ابراهيم عبدالوهاب قريطم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9136 ورقم قيد 13763    محل فرعى  عن فرز وتعبئه حبوب وحاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة قريه 

المعركه - بملك / محمد ابراهيم عبدالوهاب قريطم

142 - حسين صالح احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9125 

ورقم قيد 32411    محل فرعى  عن منفذ بيع منظفات صناعيه ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة منفذ 

رقم 1 يسار من الداخل شارع وسط المدينه خلف مركز وادي النطرون القديم بملك / جمعيه الوفاء لظباط الشرطة 

بالبحيرة

143 - حسين صالح احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9127 

ورقم قيد 32411    محل فرعى  عن عطاره وبقاله, بجهة محافظة البحيرة منفذ رقم 1 يمين من الداخل شارع 

وسط المدينه خلف مركز وادي النطرون القديم بملك / جمعيه الوفاء لظباط الشرطة بالبحيرة

144 - رجب محمد عبدالحليم محمد الفقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9115 ورقم قيد 37094    محل فرعى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة جبارس بحري - بملك / ساميه محمد 

عبدا الروبي

145 - خلف لتعبئة المواد الغذائيه ) رجب محمد عيون خلف ( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 9104 ورقم قيد 42225    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائيه وعلفه وعطاره, 

بجهة محافظة البحيرة طريق دمنهور المحموديه افلقه - بملك / احمد عبدالقادر عبده الرحماني

146 - ياسر ضيف ا عوض مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9105 ورقم قيد 42226    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة كوم صوان - بملك / شريف 

عباس حافظ احمد خالد

147 - فادى عزت فتحى عبدالنور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9107 ورقم قيد 42228    محل رئيسى  عن محل ملبس ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة 

ش مهدان - بملك / صلح اسماعيل احمد ناصف

148 - سعد رجب فهيم خضر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9108 ورقم 

قيد 42229    محل رئيسى  عن بيع تقاوى وتجاره حاصلت زراعيه وتقاوى وانتاج تقاوى حاصلت زراعيه, 

بجهة محافظة البحيرة النوباريه -  ق ابوبكر الصديق - بملك / عبدالنبى بسيس ابراهيم

149 - محمود حماده عبده شلبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9110 ورقم قيد 42231    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة السوق سرنباى - بملك / احمد محمود 

مرسى اسماعيل

150 - محمد عبدالهادى محمد حسن راغب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 9112 ورقم قيد 42232    محل رئيسى  عن مكتب لمكافحه الفات, بجهة محافظة البحيرة ع رسلن 

المهديه - بملك / عبد الهادى محمد حسن راغب

151 - حسن على يوسف ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9116 ورقم قيد 42233    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة الكفاح شمال 

التحرير - بملك / على حسن على يوسف

152 - نورا ابرهيم حسين نصير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9119 

ورقم قيد 42235    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ابو المطامير بحرى - بملك / احمد 

رضوان مرير محمد

153 - بدير عبدالحميد حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9123 ورقم قيد 42236    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة البحيرة ش صلح سالم - بملك / محمد 

احمد مرسى عمار
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154 - طارق جمال عطيه ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9128 ورقم قيد 42237    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة الشرقاوى - الرزيمات - 

بملك / روايح عبدالهادى عبدالحميد

155 - نجلء فتحى عبدالملك مرسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9130 ورقم قيد 42238    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة البحيرة قريه الحدين - بملك ايهاب محمد 

احمد اسماعيل الطرش

156 - محمد عبدالهادى حمزه السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9132 ورقم قيد 42239    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه - بملك / 

عبدالهادى حمزه السيد

157 - )السلمى للمقاولت( عمرو عادل محمد عبد الحميد السلمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 10-08-2022 برقم ايداع 9142 ورقم قيد 42240    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه )اعمال التشيد 

والبناء(, بجهة محافظة البحيرة السناهره - ش مستشفى الحميات - المنشيه - بملك / مايسه عبدالكافى محمد حسن

158 - فرحان السيد محمد الزغبى بلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9171 ورقم قيد 28099    محل فرعى  عن تصنيع اخشاب, بجهة محافظة البحيرة بير صديق - بملك / فرحان 

السيد محمد الزغبي بلل

159 - ابراهيم احمد السيد الصارى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9160 ورقم قيد 42241    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة محل رقم 2 - جمعيه تحفيظ اقران - 

ش احمد محرم - بملك / فاديه على عباس الناقورى

160 - محمد رشاد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9161 

ورقم قيد 42242    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة ويصا الكبرى الشوكه - بملك / جمعه 

رشاد احمد اسماعيل

161 - احمد سعيد عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9162 ورقم قيد 42243    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة عزبة عوض - شارع بسكول نوار - بملك / سعيد عبدالفتاح محمد عوض

162 - عبدالمنعم اسامه محمد صالح عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 9163 ورقم قيد 42244    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فى حدود المسموح به قانونا(, بجهة 

محافظة البحيرة ش عبدالسلم عارف - بملك / اسامه محمد صالح عبدالحى

163 - ناجى مرضى عطيه على مقاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9167 ورقم قيد 42245    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة 

ع محمود شراقى - بملك / عادل مرضى عطيه على مقاوى

164 - سامي سالم شبل العشماوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9168 

ورقم قيد 42246    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة البحيرة ش الهدي السلمي 

- بملك / جمعه نوح احمد الجندي

165 - امل فرج حبشي السيد مطحنه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9169 ورقم قيد 42247    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة مرجان الكبري - بملك / 

سامي محمود حسين الدمنهوري

166 - مينا رافت زكريا داود حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9172 

ورقم قيد 42248    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة البحيرة الحدائق - بملك / رافت زكريا 

داود حنا
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167 - ابوالسعود صبحي محمود اسماعيل زيدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 9173 ورقم قيد 42249    محل رئيسى  عن تصدير وتوريد حاصلت زراعيه, بجهة محافظة 

البحيرة ابو الخاوي - بملك / صبحي محمود اسماعيل زيدان

168 - اميره هارون حميده على درهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9174 ورقم قيد 42250    محل رئيسى  عن محل ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة 

ش الجمهوريه امام نادى الزراعين - بملك / صبرى يسرى عبدالرحمن

169 - يوسف محمد يوسف يوسف دويدار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 9175 ورقم قيد 42251    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة البحيرة المنشيه الجديده - امام مدرسه الصنايع - بملك / محمد عبد المنعم احمد راشد

170 - محمد السيد ابراهيم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9176 

ورقم قيد 42252    محل رئيسى  عن بقال تمويني, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / منير السيد ابراهيم 

محمد شحاته

171 - محمود محمد سيد احمد طاحون - )طاحون لقطع غيار السيارات( تاجر فرد  رأس ماله 

3,000,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9178 ورقم قيد 42253    محل رئيسى  عن قطع غيار 

سيارات, بجهة محافظة البحيرة قريه الشيخ احمد - بملك / ايمن ياقوت حسين طاحون

172 - على ابو اليزيد على سليم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9180 

ورقم قيد 42255    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة سمخراط - بملك / ابو اليزيد على 

احمد سليم

173 - خليل محمود محمد العليمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9186 ورقم قيد 42256    محل رئيسى  عن تجاره مخلفات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الطود - بملك / 

محمد محمد محمد العليمى

174 - عادل عبدالله حافظ عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9191 ورقم قيد 42257    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة العلميه - بملك / محمد عبدالله حافظ 

عبدربه

175 - على فوزى عابدين شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9192 

ورقم قيد 42258    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة الحلوجى - بملك / محمد 

فوزى عابدين شلبى

176 - حسين احمد حسن احمد كحله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9197 ورقم قيد 42259    محل رئيسى  عن زيوت وشحوم, بجهة محافظة البحيرة التحاد - ابوسعيفه - بملك / 

كريمه عطيه ابراهيم

177 - ربيع محمد زكى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9200 

ورقم قيد 42260    محل رئيسى  عن محل اعلف, بجهة محافظة البحيرة الشوكه - بملك / عبده محمد ذكى

178 - سامح عبدالحميد محمود عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9202 ورقم قيد 42261    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة البحيرة عزبة رجب - عزب قابيل - 

بملك / عبدالحميد محمود عطيه بكر

179 - محمد عادل حسن محمد حشيش تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9203 ورقم قيد 42262    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت سباكه, بجهة محافظة البحيرة دسونس - بملك / 

وائل عادل حسن محمد حشيش
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180 - يونس محمد يونس صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9204 

ورقم قيد 42263    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة يونس صالح المهديه - بملك / 

طه يونس صالح

181 - محسن احمد صلح رملى محمد جاهين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 9211 ورقم قيد 42264    محل رئيسى  عن محل مشويات, بجهة محافظة البحيرة مساكن النشاء 

والتعمير محل رقم 11- ش الروضه - شبرا - بملك / محمد وجيه رياض على الطنطاوى

182 - امال يوسف بخيت ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9213 

ورقم قيد 42265    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة البحيرة ع الغراقه الغربيه الكوم الخضر - بملك / 

ميلد صبرى سعد

183 - رمضان جابر طه على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9214 ورقم قيد 42266    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة العزه شمال التحرير  - 

بملك / جابر طه على حسين

184 - يحيى ماهر عيد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9215 ورقم قيد 42267    محل رئيسى  عن اكسسوارات سيارات, بجهة محافظة البحيرة السكه الحديد - بملك / 

محمود عبدالسلم عبدالحفيظ ابراهيم

185 - محمد فتح ا محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9227 ورقم قيد 42269    محل رئيسى  عن تجاره حبوب قطاعى, بجهة محافظة البحيرة ع وحيده - بملك / 

نصر محمود محمود وحيده

186 - رضا رمضان خميس صابر ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 9228 ورقم قيد 42270    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة كوم الطرفايه بجوار 

المعهد الدينى - بملك / رمضان خميس صابر ابوزيد

187 - عصام عبدالحميد محمد شكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9230 ورقم قيد 42271    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ابوعيد - 

زهور المراء -بملك / فتحى عبدالحميد محمد عبدالحميد

188 - باسم شوقى عبدالهادى حموده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9231 ورقم قيد 42272    محل رئيسى  عن تجهيز ماكولت ومثلجات, بجهة محافظة البحيرة عزب شبرا - 

بجوار الشريعه والقانون - بملك / شوقى عبدالهادى حموده

189 - فارس رافت سعيد احمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9239 ورقم قيد 42273    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت كهرباء, بجهة محافظة البحيرة شركة التحاد - 

بملك / رافت سعيد احمد الجمال

190 - صيدليه د / مينا ميشيل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9242 

ورقم قيد 42274    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة عماره رقم 19 خلف المحكمه القديمه - 

بملك / اسحاق حليم فايز تادرس واسامه جمال رزق سربامون

191 - مني عزت محمد عبدالرحيم حرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9243 ورقم قيد 42275    محل رئيسى  عن تربية دواجن, بجهة محافظة البحيرة سنفا - شمال التحرير - بملك / 

صلح عبدالعزيز حامد

192 - عبدالعزيز عبدالعال عبدالعزيز العبادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 9244 ورقم قيد 42276    محل رئيسى  عن قاعة افراح, بجهة محافظة البحيرة طريق دسوق الرحمانيه - 

بملك / سعد عبدالعال عبدالعزيز عبادى
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193 - )احمد محمد مختار سليمان( اتيليه المختار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 9246 ورقم قيد 42277    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة البحيرة شارع السودان - شوقيه 

بدر محمود الغرابلى

194 - عطيه سالم عباس الديب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9248 

ورقم قيد 42278    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة ارض حسن خير ا وكالة الباشا - 

بملك / امال محمد الصبروت -رحاب صالح برغوث صالح

195 - هدير عوض حسب عبدالوهاب عمران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 9249 ورقم قيد 42279    محل رئيسى  عن بقالة تموينيه, بجهة محافظة البحيرة ابو سعيفه - بملك / 

ساميه عبدالغني محمد العيسوي

196 - احمد محسن فرج سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9250 

ورقم قيد 42280    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ش الشبر - اويشى - بجوار 

الغرابلى - بملك / محمود عبدالمحسن محمد احمد

197 - محمد مختار على على خميس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9251 ورقم قيد 42281    محل رئيسى  عن تجاة حبوب اعلف, بجهة محافظة البحيرة نفره - بملك / ثناء فؤاد 

السيد البتانونى

198 - عوض سعيد عبدالحليم طلبه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9252 ورقم قيد 42282    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة شارع الندلس - بملك 

/ احمد مصطفي كامل

199 - عبدالجواد على عبدالجواد المدخوم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 9256 ورقم قيد 42284    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة شارع العجمى - بملك / 

نعمه محمد عبدالحميد برمو

200 - محمود عطيه عريف مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9257 ورقم قيد 42285    محل رئيسى  عن اسمده ومبيدات وتقاوي, بجهة محافظة البحيرة ع مصطفي عصمت 

- بملك / سعيد عبدالفتاح جهمي بريك

201 - نهاد ابراهيم محمد حرفوش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9258 ورقم قيد 42286    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة محلصتا - بملك / سعيد 

محمد عبدالسلم الخولى

202 - عبدالرحمن جوده احمد جوده فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9260 ورقم قيد 42287    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة ش 

احمد عبدالله - عبدالسلم الشاذلى - بملك / ماجد يوسف اسحق اسكندر

203 - بلل محمد محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9261 

ورقم قيد 42288    محل رئيسى  عن بيع سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة البحيرة شارع انور السادات -

طريق مجلس المدينة -بملك/ حسان حسنين عبدالسلم الشاذلى

204 - مصطفي عبدالرؤف حسن شمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9264 ورقم قيد 42289    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة البحيرة ع مصطفي اغا 

الجردات - بملك / امينه عطيه شعبان محمد علي شمه

205 - سعيد زغلول علي حمام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9270 

ورقم قيد 42290    محل رئيسى  عن بيع مياه غازية ومعصره ومرطبات, بجهة محافظة البحيرة فيشا - بملك / 

السيد زغلول علي حمام
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206 - ادهم جميل محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9272 ورقم قيد 42291    محل رئيسى  عن مكتب فنى لتحصين الدواجن )بعد استخراج التراخيص الزمه(, 

بجهة محافظة البحيرة النجيلى - بملك / نزيها عبدالمحسن ابراهيم عياد

207 - ليلي محمد محمد الزرقا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9274 

ورقم قيد 42293    محل رئيسى  عن بيع وشراء واستبدال سيارات مستعمله لحساب الغير, بجهة محافظة البحيرة 

ش حلمي الحوفي المتفرع من ش مدينه قونيا - بملك / محمد غريب بسيوني بشاره

208 - محمود نبيل جمعه بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9284 

ورقم قيد 42294    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة البحيرة ق على بن ابى طالب - بملك / نبيل 

جمعه بسيونى مرعى

209 - محمود رشاد محمد عبدالونيس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9286 ورقم قيد 42295    محل رئيسى  عن مصنع اعلف, بجهة محافظة البحيرة ع فرغلى - رزافه - بملك / 

رشاد محمد عبدالونيس ابو غراره

210 - وليد صبحى على غضابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9287 

ورقم قيد 42296    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة المجد - بملك / صبحى على 

غضابى

211 - محمد رمضان فتحي رجب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9288 ورقم قيد 42297    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية العدل - 

غرب النوبارية - بملك / رمضان فتحي رجب جنيدي

212 - محمد محمد عبدالمقصود لويزى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9296 ورقم قيد 42299    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة ش الجمهوريه -- 

بملك / عبدالمنعم نورالدين عبدالجزاد عاشور

213 - حسام جلل عطيه عبدالغنى حرب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9297 ورقم قيد 42300    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة البهى - بملك / حسن على مبروك

214 - ساميه عبدالحميد محمود ابوالعمايم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9301 ورقم قيد 42301    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة عقار رقم 50 شارع الراهبات امام مدرسة الراهبات - بملك / علء زكريا ابراهيم فهمي

215 - كريم محمد ابراهيم الصابر هويدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 9322 ورقم قيد 42302    محل رئيسى  عن ركنات وستاير, بجهة محافظة البحيرة عبدالمجيد صالح - 

البستان - بملك / خالد ابراهيم شريف

216 - اشرف غازى عوض غازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9323 ورقم قيد 42303    محل رئيسى  عن مركز تجميع وتجاره وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة شارع ابو 

الخطيب - بملك / جبر عباس غازى عطيه

217 - رضا شعبان محمد ابو جبل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9327 ورقم قيد 42304    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة عزبه زويل تبع الحجنايه 

- بملك / فضل محمد مصطفى شلتوت

218 - حسن عيسى انور عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9331 

ورقم قيد 42305    محل رئيسى  عن تربيه الماشيه وانتاج اللبان, بجهة محافظة البحيرة تله كيلنى - الشيخ 

قاسم - خط المركب - بملك / عيسى انور عيسى
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219 - حماده جلل مسعود حسن البطش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9332 ورقم قيد 42306    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة زاوية غزال - بملك 

/ جلل مسعود حسن البطش

220 - ربيع صبرى عبد الله ابو داود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9333 ورقم قيد 42307    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ابو 

الخاولى - بملك / عبد الله صبرى عبد الله ابو داود

221 - خالد حسن عبدالغفار جبريل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9334 ورقم قيد 42308    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / احمد 

عبدالمنعم عبدالمقصود زين

222 - هاله محمد حسن حسن عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9335 ورقم قيد 42309    محل رئيسى  عن محل تحضير ماكولت فول وطعميه, بجهة محافظة البحيرة ش 

الجسر النيل - محطة الرحمانيه - بملك / شريف محمد عبدالواحد منصور

223 - باسم عبدالهادى توفيق ملكه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9344 ورقم قيد 42311    محل رئيسى  عن تربية دواجن, بجهة محافظة البحيرة المنشيه البراهميه - بملك / 

عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح

224 - محمد على عبدالعزيز الجندي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9346 ورقم قيد 42312    محل رئيسى  عن تجارة اقطان, بجهة محافظة البحيرة شارع حلقة القطان من شارع 

الصاغة - بملك / محمد علي عبدالعزيز الجندي

225 - اسعد شعبان السيد قزامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9349 

ورقم قيد 42313    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة خلف البنك الهلى الجديد - بملك 

/ محمد محمد ابراهيم الحصاوى و كمال محمد ابراهيم السيد و صبرى محمد ابراهيم الحصاوى

226 - رضا مصطفى محمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9355 ورقم قيد 42314    محل رئيسى  عن تجميع وتوزيع اللبان, بجهة محافظة البحيرة منشاة الطيب  - بملك 

/ حماده مصطفى محمد هاشم

227 - عطيه عوض واعر بدري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9358 

ورقم قيد 42315    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي تسمين, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / احمد 

عوض واعر بدري

228 - امجد محمد اسامه محمد محمد الزهيري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 9363 ورقم قيد 42316    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة البحيرة خلف 

مزرعة كريازي غرب الكيلو 90 طريق السكندريه القاهرة الصحراوي غرب - فرع 20 طريق وادي النمطرون 

العلمين - بملك / علي مصطفي ابو المكارم الصفتي

229 - محمود عثمان الصاوى يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9364 ورقم قيد 42317    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة طريق نبع الخير - بملك / 

حسين عيسى حمدان محمد

230 - محمد مهدى عبداللطيف عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9365 ورقم قيد 42318    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع سته القبليه - المنشيه الجديده - بملك 

/ مهدى عبداللطيف عبدالغنى

231 - ابراهيم السيد علي السيد رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9373 ورقم قيد 42319    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة البحيرة ك 2 العزيمه ع عبدالونيس البنا 

- شمال التحرير - بملك / السيد علي السيد عبدالعال
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232 - احمد مسعد يونس محارب غريب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9375 ورقم قيد 42320    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة كوم 

القناطر - بملك / خيريه قاسم محارب غريب

233 - هاني مسعود هليل مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9380 

ورقم قيد 42321    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي 

والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ق - 59 دواجن - بملك / ناجي عيد عبدالعزيز 

جمعه

234 - عايده السيد عبدالرسول محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9381 ورقم قيد 42322    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تسمين, بجهة محافظة البحيرة ع راضى - بملك / 

عاطف عبدالسميع قطب الجمال

235 - محمد فتحي سعد ابوشميل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9382 

ورقم قيد 42323    محل رئيسى  عن بيع مبيدات ومخصبات زراعيه وتجاره وانتاج تقاوي الحاصلت الزراعيه, 

بجهة محافظة البحيرة ش متفرع من ش الدائري - بملك / عبدربه عطاا السيد رمضان

236 - حسين رفاعى على الصنافيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9383 ورقم قيد 42324    محل رئيسى  عن تجاره حبوب زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شبراريس - بملك / 

فاطمه زكريا محمد غنيم

237 - اميره حمدى محمد مشرف اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9385 ورقم قيد 42325    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة اللويه - بملك / سمير 

امين احمد زويل

238 - محمد عمر محمد عبدالكريم الشفيعى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9388 ورقم قيد 42326    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة 10 شارع الجلء - 

بملك / محمد يوسف طه محمد

239 - ايهاب ناجي عبدالجليل محمد خروب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9389 ورقم قيد 42327    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي, بجهة محافظة البحيرة عزبة فيلفل - بملك / 

حسن السيد محمد امام فليفل

240 - باسم عبدالرحمن ناجي سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9392 ورقم قيد 42328    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريدات 

العماله والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة بني سلمه - بملك / خالد 

عبدالرحمن ناجي سالم

241 - محمود سمير محمد عبدالعزيز الزقم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9402 ورقم قيد 42329    محل رئيسى  عن وكالة خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة مشروع 

البورصه السلعيه - بملك / محمود سمير محمد عبدالعزيزالزقم

242 - ابراهيم عثمان محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9403 ورقم قيد 42330    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - المحل رقم 2 ب 

السوق التجاري بمركز الحي الول - بملك / هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

243 - كرم نسيم سليمان عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9405 ورقم قيد 42331    محل رئيسى  عن خدمات نقل للغير ) فيما عدا توريد العمالة والحاسب اللي 

والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش الطريق الدائري - بملك / عطا ا نسيم 

سليمان عطا ا
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244 - مجاهد جمعه محمد راضى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9412 ورقم قيد 42332    محل رئيسى  عن بيع وصيانة طفايات وانظمة حريق, بجهة محافظة البحيرة 

النوباريه - عقار 9 تجارى مول ديزرت روز مدخل المدينه - بملك  / نجلء محمد على شحاته

245 - مدحت رمضان احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9418 ورقم قيد 42333    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة قرية سيدنا ادم غرب 

النوباريه - بملك / ثروت فرج محمد مراجع

246 - محمد رضا عبدالسلم الحيص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9423 ورقم قيد 42334    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة البحيرة جمال عبدالناصر 

ش المصنع - بملك / رضا احمد رجب السواق

247 - هناء جمال عبداللطيف متولي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9424 ورقم قيد 42335    محل رئيسى  عن تجاره الحدايد والبويات, بجهة محافظة البحيرة ق الشجاعه - بملك 

/ السيد عبدالمرضي محمد

248 - ياسمين نعمان عبدالمنعم محمد منسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9425 ورقم قيد 42336    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن بياض, بجهة محافظة البحيرة شارع البحر - 

بملك / حنسي يوسف الكلف

249 - هبه محمد توفيق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9426 

ورقم قيد 42337    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه وملبس, بجهة محافظة البحيرة مساكن الحرير - 

بملك/ مصطفى حسن مصطفى حسن

250 - عمرو صابر عبدالمنعم حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9427 ورقم قيد 42338    محل رئيسى  عن خضروات مجمده ودواجن واسماك ولحوم, بجهة محافظة 

البحيرة ش المروه متفرع من ش الثوره زاويه فريج - بملك / احمد ابراهيم محمد عبداللطيف رجب

251 - حلمي عبدالنبي شفيق واعر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9428 ورقم قيد 42339    محل رئيسى  عن عموم تصدير وتوريد حاصلت زراعيه, بجهة محافظة 

البحيرة عمرو بن العاص - بملك / عبدالنبي شفيق واعر ابراهيم

252 - حمدى السعيد ابواليزيد اسماعيل دعبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9443 ورقم قيد 42340    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة البحيرة محطه السكه الحديد - 

بملك / الهيئه القوميه لسكك حديد مصر

253 - يوسف صبري يوسف النوحي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9446 ورقم قيد 42341    محل رئيسى  عن ثلجة حفظ مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة عزبة شيبه قرطسا 

- بملك / يوسف محمد يوسف الشباسي

254 - يوسف عبدالسلم فهمى حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9447 ورقم قيد 42342    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة ش الصحه - بملك / محمد 

عيد عبدالعزيز

255 - انتصار سعيد ابراهيم على حراز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9448 ورقم قيد 42343    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة شارع مصطفى كامل - بملك / ايمن عبدالهادى يونس عثمان

256 - محمود خميس حميده عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9449 ورقم قيد 42344    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة قرية عبدا شوشان - بملك 

/ محمد احمد نجيب توفيق
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257 - محمد عبدالمنعم محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9450 ورقم قيد 42345    محل رئيسى  عن توريدات وتركيبات هندسيه, بجهة محافظة البحيرة التفتيش الرابع 

العشره الف - بملك / عبدالمنعم محمد محمد عبدا

258 - حسن محمد محمود الفحل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9451 

ورقم قيد 42346    محل رئيسى  عن بيع ريداتير سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش السكه الجديده - بملك / 

عنايات احمد حسن الصقر

259 - اسامه محمد علوانى عبدالرؤوف شعت تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9454 ورقم قيد 42347    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت, بجهة محافظة البحيرة ش المصنع - بملك / 

احمد السيد حسن السيد

260 - شوقى السيد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9459 

ورقم قيد 42348    محل رئيسى  عن تلجه تبريد وتجميد, بجهة محافظة البحيرة عزبه سلمه نديبه - بملك / 

محمد شوقى السيد سلمه

261 - عادل محمد عبدالعال الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9460 ورقم قيد 42349    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة كوم حفين - بملك / وليد 

عبدالجواد احمد حسن

262 - محمد عوض محمد نمر عرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9461 ورقم قيد 42350    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن, بجهة محافظة البحيرة زواية صقر عبدالقوى 

بسيونى - بملك / محمد عبدالفتاح حمد يونس

263 - هيثم عبدالعظيم عبدالعظيم الجوهري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9462 ورقم قيد 42351    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه, بجهة محافظة البحيرة ش عثمان بن 

عفان - بملك / ثروت عبدالمنعم عبدالقوي الشيخ

264 - عماد محمود احمد العقده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9464 

ورقم قيد 42352    محل رئيسى  عن تجارة حبوب, بجهة محافظة البحيرة شرنوب طريق البرادعي - بملك / 

محمود احمد محمد العقده

265 - محمد عبدالباسط محمد حسن الدبياوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9465 ورقم قيد 42353    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة ع صبرى محلة نصر - بملك 

/عبدا عزيزى سلمه

266 - نعمان سيف الدين عبدالقادر شراره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9474 ورقم قيد 42354    محل رئيسى  عن مبيدات ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كوم 

زمران - بملك / بدريه علي امين بيرو

267 - محمد كمال محمد ختعن تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9475 

ورقم قيد 42355    محل رئيسى  عن تجاره وبيع ملبس استعمال, بجهة محافظة البحيرة 79 شارع الجيش - 

بملك / كمال محمد سعد ختعن

268 - محمد على عبدالجليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9476 ورقم قيد 42356    محل رئيسى  عن منظفات ومواد تجميل, بجهة محافظة البحيرة سنطيس - بملك / 

منصور زهران السيد زهران

269 - فاطمه جابر عبدالحميد الماظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9477 ورقم قيد 42357    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة الدفراوي - بملك / عبدالمولي محمد 

ابراهيم عبدا
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270 - محمد ناصر محمد عوض شلبى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9478 ورقم قيد 42358    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه )فيما عدا االملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة بجوار بنك مصر - بملك / محمد هلل ابراهيم سليمان

271 - محمد اسماعيل موسى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9484 ورقم قيد 42359    محل رئيسى  عن بقاله وعطاره, بجهة محافظة البحيرة ش عثمان بن عفان - بملك / 

صفاء ناجى السعدى خضر

272 - عبدالمالك بشير محمد عبداللطيف بطيحه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 9485 ورقم قيد 42360    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتصدير حبوب, بجهة محافظة البحيرة ش 

احمد عرابي - بملك / احمد عبدالمالك بشير محمد بطيحه

273 - يونس جمال محمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9486 ورقم قيد 42361    محل رئيسى  عن محل زيوت وشحوم ومواد بتروليه, بجهة محافظة البحيرة جواد 

حسنى - بملك / جمال محمد على محمد

274 - رضا عبدالسلم عبدالعاطي محمد الغندور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 9489 ورقم قيد 42362    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة 

البحيرة ابو الخاوي - بملك / عبدالسلم عبدالعاطي محمد الغندور

275 - محمد عبدالمتجلى ابوزيد الفيومى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9490 ورقم قيد 42363    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

ابو الخاوى - بملك / احمد فوزى محمد ابراهيم اغا

276 - محمود عوض عبدالسلم اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9491 ورقم قيد 42364    محل رئيسى  عن تجاره رولمان بلى بالجمله, بجهة محافظة البحيرة ش داير البندر 

من ش صلح الدين امام مسجد يونس - بملك / ناجى دياب ناجى عاشور

277 - يوسف صبري عبده اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9492 ورقم قيد 42365    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ع الحصن - بملك / 

اشرف فتحي عبدالمنتصر غضابي

278 - مصطفي ماهر يسن احمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9493 ورقم قيد 42366    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة المزرعة 

الرابعة - بملك / غرب النوبارية العشرة الف - بملك / ماهر يسن احمد يونس

279 - طارق عبدالمنعم منصور ابوحسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9494 ورقم قيد 42367    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة حسين عمرو 

تبع سنهور - بملك / حماده عبدالمنعم منصور ابو حسين

280 - محمود سعيد محمد عبيد المسينى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9495 ورقم قيد 42368    محل رئيسى  عن ورشه كراسى بامبو, بجهة محافظة البحيرة كنيسه اورين - بملك / 

سعيد محمد عبيد المسينى

281 - محمد محمد خليل النجار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9496 

ورقم قيد 42369    محل رئيسى  عن بقاله تمونية, بجهة محافظة البحيرة محلة المير - بملك / ايمن فوزى محمد 

جميعى

282 - نهال عزت عبداللطيف محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9499 ورقم قيد 42370    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة البحيرة الياسينيه - بملك / 

احمد السيد عبدا عبدالحليم
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283 - عبدالحميد عبدالعزيز محمود السلماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9500 ورقم قيد 42371    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلب, بجهة محافظة البحيرة قريه 

التاسعه بذور - بملك / عادل عبدالحميد عبد العزيز محمود

284 - محمد احمد محمود الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9501 ورقم قيد 42372    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة ك 84 طريق مصر اسكندريه 

الصحراوى - بملك / شركه الحصاد للمشروعات الزراعيه

285 - احمد عوض عبدالنبى محمود سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9506 ورقم قيد 42373    محل رئيسى  عن محل موبيلت, بجهة محافظة البحيرة ع القصر الخضر - ابو قير 

- كفر الوسطانى - بملك / رزق على عطيه رزق

286 - فوز خميس عبدالدايم عتمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9507 ورقم قيد 42374    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة 

التوليسى - دمسنا - بملك / مجدى خميس عبدا ابراهيم

287 - خالد جمال صديق ادريس تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9509 ورقم قيد 42375    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة البحيرة خلف الموقف الجديد - بملك / 

محمد توفيق حسين عاشور

288 - عزه ابراهيم خليفه موسى الوليد تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9510 ورقم قيد 42376    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي لنتاج اللبان, بجهة محافظة البحيرة عزبة 

الملهطاني تبع الشوكه - بملك / عبدالله محمد علي محمد

289 - مينا نبيل عبده يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9511 

ورقم قيد 42377    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع السيد عويدات - البقعين - بملك 

/ احمد عطيه السيد

290 - محمود خالد ابراهيم احمد الشامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9513 ورقم قيد 42378    محل رئيسى  عن ورشه لتصنيع الملبس, بجهة محافظة البحيرة شارع الشعراء 

متفرع من عزبة الصفيح خلف بنك مصر -بملك /محمد سيد محمد عبدالرحيم

291 - سامى ميخائيل سعد ميخائيل وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9515 ورقم قيد 42379    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة الخمسين سمك - زواية 

حمور  - بملك / حسن طلعت منصور صبرة

292 - اسامه محمد مبروك عبدالونيس تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9517 ورقم قيد 42381    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة نجع بحيرى - كفر داود - 

بجوار مسجد النايض - بملك / اسامه محمد مبروك عبدالونيس

293 - رشا عبدالحق ابراهيم محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9520 ورقم قيد 42382    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى لتجارة المواشى, بجهة محافظة البحيرة جناكليس - 

بملك / محمود جاد شعبان محمد

294 - محمد كمال محمد الطنوبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9524 

ورقم قيد 42383    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة البحيرة طريق ايتاى شبراخيت امام 

الحضانه - بملك / مبروكه احمد عبدالجيد عبدالعال

295 - سعيد صالح حسن امام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9525 

ورقم قيد 42384    محل رئيسى  عن محل تغير زيوت, بجهة محافظة البحيرة ع ابو ودن الكوبرى الروس - 

بملك / حسن صالح حسن امام
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296 - صيدلية د / عبدالرحمن محمد الشرمه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9527 ورقم قيد 42385    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة شرنوب - بملك / صبري 

فتحي عبدالجواد شاهين

297 - مروه عوض عبدالسلم اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9528 ورقم قيد 42386    محل رئيسى  عن تجاره رولمان بلى, بجهة محافظة البحيرة ش مسجد يونس - ش 

صلح الدين - بملك / ناجى دياب ناجى عاشور

298 - عبدا محمود عبدالرحمن الفيومى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9529 ورقم قيد 42387    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة ارض الجمعيه - بملك / احمد 

محمد عبدا الفيومى

299 - احمد عبدالقادر عبدالعظيم عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9534 ورقم قيد 42388    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة المراكبيه - بملك / جمعه اشرف جمعه ابراهيم

300 - محمود عبدالعزيز زين العابدين الجويلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9535 ورقم قيد 42389    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة شمال التحرير - بملك 

/ رضوان محمد عطيه عبدالل

301 - عبدا صالح عبدالكريم صالح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9536 ورقم قيد 42390    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة البحيرة ع محمد بهنسي - البستان - 

بملك / السيد علي ابراهيم ناصر

302 - طارق جمعه محمود محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9537 ورقم قيد 42391    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة كنج عثمان - ش المعديه 

- بملك / صابرين محمد عبدالحميد متولى

303 - حامد عبدالغني محمود عاشور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9538 ورقم قيد 42392    محل رئيسى  عن اسمده ومبيدات, بجهة محافظة البحيرة ارض الجمعيه - بملك / 

محمد محمود محمد حسن

304 - صيدليه / نورهان ياسر عبد ل يحى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9547 ورقم قيد 42393    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة البريجات -  بملك / اشرف 

محمود عطيه الشريف

305 - حسن شعبان حسن ابو خضره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9548 ورقم قيد 42394    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة عزبة ثلثه عزب بسنتواى - 

بملك / شعبان حسن محمد ابوخضره

306 - حازم احمد محمد القط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9549 

ورقم قيد 42395    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات حشريه زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شبرا - منزل 48 

منشية الشيخه البحرى من طور سيناء - بملك / احمد محمد احمد القط

307 - مصري عبدالوهاب عبدالمنعم هواش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9553 ورقم قيد 42396    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار التوكتوك وبيع الزيوت, بجهة محافظة البحيرة 

دنشال - بملك / نجيب عبدالوهاب عبدالمنعم هواش

308 - السعيد كمال السعيد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9559 ورقم قيد 42397    محل رئيسى  عن محل للتوريدات العامه بيع الخضار والفاكهه وتوريد وتوزيع 

البهارات والتوابل والحاصلت الزراعيه والتصدير, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية ابو العطا - بملك / 

محمود عبدالعزيز فرج
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309 - عبدالدايم لتوريد مواد بناء )محمد السيد محمد عبد الدايم( تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 9560 ورقم قيد 42398    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء, بجهة محافظة البحيرة 

النوباريه - قريه اليشع - بملك / صباح رمزى عبدالمقصود

310 - ابو طالب محمد ابوطالب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9561 ورقم قيد 42399    محل رئيسى  عن مكتبه )  فيماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة البحيرة شارع 

عمار ارض الناظر سيدى شحاته - بملك / امل سعد عوض

311 - هدير سعيد حسن رزق تركى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9563 ورقم قيد 42401    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة البحيرة عماره رقم 1 قرية 

عمر شاهين - بملك / سعد محمود محمود غانم

312 - احمد سامى سيد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9565 ورقم قيد 42402    محل رئيسى  عن محل اتيليه لتجهيز العرايس وفساتين الزفاف, بجهة محافظة البحيرة 

جلل الحوفى - شمال التحرير - بملك / سامى سيد احمد محمود

313 - كاريمان اسامه عطيه السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9566 ورقم قيد 42403    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة البحيرة اخر شارع المعهد الدينى 

- الصواف - بملك / عبدالحليم توفيق عبدالحليم الدخميسى

314 - مصطفي صابر محمود محمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9567 ورقم قيد 42404    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة بسطره - بملك / ايمن 

محسن احمد علي

315 - محمد السيد حسن زلط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9573 

ورقم قيد 42405    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة البحيرة عزبة عثمان القبليه - بملك 

/ فوزيه شعبان عبدالوكيل سليمان

316 - محمد عبدالمعطى عبداللطيف عدلى ابواسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 9578 ورقم قيد 42407    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات سخن وبارد, بجهة 

محافظة البحيرة عزبه عبدالعاطى - فرنوى - بملك / جمال عبداللطيف عدلى اسماعيل

317 - عبداللطيف جابر عبداللطيف الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9584 ورقم قيد 42408    محل رئيسى  عن وكاله خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ع النجارين 

زهور المراء - بملك / جابر عبداللطيف ابرهيم الشاذلى

318 - شريف جمال السيد منصور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9585 ورقم قيد 42409    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات الجبس بورد )السقف المعلقه(, بجهة محافظة 

البحيرة البهى - بملك / اسماء محمد فوزى عمران

319 - سماح مصطفي احمد خنيسه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9587 ورقم قيد 42410    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي تسمين, بجهة محافظة البحيرة الجرادات - بملك / 

عبدالحليم محمد مصطفي خنيسه

320 - محمد علي عيد علي حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9588 

ورقم قيد 42411    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة البحيرة 

شارع الجمهورية - كوبري المركز - بملك / وليد محمود محمد عبدالهادي الشيخ

321 - مرفت سعداوى منصور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9589 ورقم قيد 42412    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة زاويه صقر - بملك / 

رمضان محمد محارب عبدالواحد
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322 - احمد صلح شحاته محمد القزاز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9590 ورقم قيد 42413    محل رئيسى  عن مكتبه )فيماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة البحيرة فيشا - 

بملك / ايمن صلح شحاته القزاز

323 - محمد طاهر فرج مريحله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9591 

ورقم قيد 42414    محل رئيسى  عن بيع وتجميع البان ومشتقاتها, بجهة محافظة البحيرة شركه التحاد - بملك / 

طاهر فرج مريحله مريحله

324 - مؤمن على معوض منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9592 ورقم قيد 42415    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة عزبه الرضا - حماد 

ربيع عبدالمجيد محمود

325 - سالم على ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9634 ورقم قيد 37017    محل فرعى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة قريه ابو العدا - الغتيه - بملك 

/ على ابراهيم مصطفى خطاب

326 - تهانى سامى اسكندر سيداروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9595 ورقم قيد 42416    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تربيه مواشى وانتاجى اللبان, بجهة محافظة 

البحيرة النوباريه - زكريا مصطفى - السادسه جناكليس - بملك / رياض عبدالملك يوسف مطر

327 - محمد عبدالنبى سعيد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9599 ورقم قيد 42417    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة بناحيه صلح الدين التحرير - 

بملك / محمد سعد الدين عبدالموجود محمد

328 - مصطفى فرحات السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9603 ورقم قيد 42418    محل رئيسى  عن بيع زيوت وقطع غيار وكماليات سيارات, بجهة محافظة البحيرة 

طريق دمنهور حوش عيسى - بملك / ساميه عبدالحميد البيطار

329 - عطيه عبدالدايم عطيه يادم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9604 

ورقم قيد 42419    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة قريه نجيب محفوظ - بملك / فتحى 

عبدالستار عوض

330 - ناهد كمال عبدالهادى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9605 ورقم قيد 42420    محل رئيسى  عن بيع كاوتش, بجهة محافظة البحيرة جنبواى - بملك / سلمه 

عبدالكريم عبدالوهاب الشيخ يوسف

331 - ابراهيم زيدان حميده سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9609 

ورقم قيد 42421    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة اللحوم امام المجزر - بملك / السيد 

مصطفى عوض مرسى

332 - هانى مهنى توفيق عبدالسلم بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9610 ورقم قيد 42422    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة اصلح بولد - بملك / 

منصور توفيق عبدالسلم بهنسى

333 - اسلم محمد مصرى عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9611 ورقم قيد 42423    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة بريك يونس - بملك / رمضان 

محمد سعد حسن

334 - سلمه عبدالكريم عبدالوهاب الشيخ يوشف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-23 

برقم ايداع 9612 ورقم قيد 42424    محل رئيسى  عن بيع كاوتش, بجهة محافظة البحيرة جنبواى - بملك / 

عبدالكريم عبدالواهاب الشيخ يوسف
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335 - محمد محمد محمد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9613 

ورقم قيد 42425    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة 

شارع الجزائر - بملك / الشحات حمدى عبدالعظيم

336 - احمد محمد محمد محمود البكساوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9615 ورقم قيد 42427    محل رئيسى  عن تجارة موتوسيكلت وتروسيكلت واطارات سيارات, بجهة 

محافظة البحيرة العشره الف - بملك / صلح السعيد عبدالفتاح

337 - خالد احمد مبروك عامر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9616 

ورقم قيد 42428    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة البحيرة تقاطع شارعى الجلء والمشير ميدان 

الفارس العربى بجوار بنزينه حجازى - بملك / شركه مصر للبترول

338 - عابدين فرج عبدالحميد بلل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9617 ورقم قيد 42429    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة 

كوم زمران - بملك / قدرى فرج عدالحميد بلل

339 - مصطفى عبدالفتاح على عيد الدهيبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9619 ورقم قيد 42430    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ش مدرسه 

الطحان - بملك / ناديه ابراهيم محمد ابراهيم عتمان

340 - محمد خلف محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9620 

ورقم قيد 42431    محل رئيسى  عن تربية مواشى, بجهة محافظة البحيرة عمر بن الخطاب - بملك / خلف 

محمد خلف يونس

341 - رضا شعبان على فتيحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9622 

ورقم قيد 42432    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع الحصن - بملك / رجب السيد حسانين

342 - فرج محمود عبدالرؤف احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9624 ورقم قيد 42433    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة اولد الشيخ - بملك / 

رافت محمود عبدالرؤف احمد

343 - خالد محمد محمود واعر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9625 

ورقم قيد 42434    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة ش السجل المدنى - بملك / 

محمد فوزى سعد كامل على

344 - كامل شحات كامل عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9626 ورقم قيد 42435    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قريه كدوه مالونا - كوم القدح - بملك / 

عيشه محمد محمد فهمى محمد جوده

345 - ميسون عبدالله عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9628 ورقم قيد 42436    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة ش السوق صلح سالم - 

بملك / اشرف محمد مبروك الكحكى

346 - انوار عبدالحميد مصطفى دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9629 ورقم قيد 42437    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ملبس, بجهة محافظة البحيرة منشيه النصر - بملك 

/ عبدالسلم عادل عبدالسلم

347 - نوره عبدالعاطى عوض السنباطى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9630 ورقم قيد 42438    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة البحيرة امام موقف 

دمنهور ايتاى البارود - بملك / فتحى قناوى ابوالعنين عياد
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348 - ليلى حنفى محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9631 

ورقم قيد 42439    محل رئيسى  عن خياطه حريمى ) ترزى حريمى, بجهة محافظة البحيرة برج المروه شارع 

عبدالسلم الشاذلى - بملك / محمد محمد محمد قنطوش

349 - احمد رمضان احمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9632 

ورقم قيد 42440    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة فرع اربعه - بملك /  

سماح عبدالدايم عويضه النحراوى

350 - ابراهيم حسن هلل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9635 ورقم قيد 42441    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب وتربيه مواشى وتسمين والبان, بجهة محافظة 

البحيرة ق العاشره مدرسه بذور - بملك / حسن هلل احمد حماده

351 - صيدلية د / اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9636 ورقم قيد 42442    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة دمتيوه - بملك / جابر حلمى 

عبدالحميد جنيدى

352 - هانى محمد ابراهيم عبيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9637 

ورقم قيد 42443    محل رئيسى  عن مكتب عموم تصدير, بجهة محافظة البحيرة معنيا - بملك / محمد ابراهيم 

اسماعيل عبيد

353 - محمود محمد على اسماعيل رجب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9638 ورقم قيد 42444    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة شارع السوق - احمد ابراهيم توفيق 

عبدالرسول

354 - احمد عيد حسين محمد حسين هندى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9641 ورقم قيد 42445    محل رئيسى  عن مكتب مساحه, بجهة محافظة البحيرة الشوكه - بملك / عيد 

حسين محمد هندى

355 - محمد صبرى محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9642 

ورقم قيد 42446    محل رئيسى  عن محل تصليح وتجاره كاوتش, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / 

صبرى محمد غنيم محمد

356 - هانى عبدالعظيم سعد عبدالعظيم شقرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9643 ورقم قيد 42447    محل رئيسى  عن معرض نجف, بجهة محافظة البحيرة حى ابن شارع بورسعيد 

- بملك / اشرف مغربى محمد سالم

357 - سكينه رمضان عبدالعاطى محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9647 ورقم قيد 42448    محل رئيسى  عن محل بقاله تموينيه, بجهة محافظة البحيرة صيره - بملك / 

ورثه رمضان عبدالعاطى محمد زيدان

358 - شيماء حسن محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9649 

ورقم قيد 42449    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة عزبه شعير طريق النصر - بملك / 

مدين ابراهيم مدين الخرادلى

359 - عبدالمقصود محمود عبدالمقصود العليمي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 9650 ورقم قيد 42450    محل رئيسى  عن مكتب استثمار وتسويق عقاري, بجهة محافظة البحيرة 

عزبة اسعد بسنتواي - بملك / محمود عبدالمقصود عبدالجليل محمد

360 - محمد جمال نصر عطيه عاشور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9657 ورقم قيد 42451    محل رئيسى  عن تجاره مسلتزمات السيارات, بجهة محافظة البحيرة منطقه الحرفيين 

- بملك / مصطفى محمد مختار محمد ابراهيم يوسف
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361 - مها محمد حسين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9662 ورقم قيد 42452    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فى حدود المسموح به (, بجهة محافظة البحيرة 

المسين - بملك / عادل فهمى قاسم النصارى

362 - احمد ماجد ابراهيم ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9664 ورقم قيد 42453    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة البحيرة الوفائيه - بملك / 

عبدالمجيد شاكر حامد زايد

363 - مسعد حجازى احمد حجازى مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 9665 ورقم قيد 42454    محل رئيسى  عن ادوات صحيه وسيراميك, بجهة محافظة البحيرة محطه 

الرحمانيه بجوار مركز الشرطه - بملك / انور عبدالعزيز السيد عبد الخالق

364 - عماد عبيد محمد ابراهيم شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9667 ورقم قيد 42455    محل رئيسى  عن لعب اطفال و خردوات, بجهة محافظة البحيرة ش 23 يوليو - بملك 

/ محمد ابراهيم المصري

365 - ياسر جمال السيد شومان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 9670 

ورقم قيد 42456    محل رئيسى  عن احذيه, بجهة محافظة البحيرة ش الخليفه المامون - بملك / احمد عيد حموده 

حجازى

366 - جمال عوض سليمان عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9671 ورقم قيد 42457    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة العزبه الحمرا البستان - بملك / نصر ا مسعود يونس

367 - سعد جاد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 9680 

ورقم قيد 42458    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الزيوت, بجهة محافظة البحيرة بيلدنج هابينس للتطوير 

واستثمار العقارات - بملك / عمر خالد ابوالفتوح فهمى

368 - محمود عبدالمطلب محمد اسماعيل حشيش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 9688 ورقم قيد 42459    محل رئيسى  عن محل بقاله )مشروع جمعيتى(, بجهة محافظة البحيرة 

خالد بن الوليد - بملك / عادل عبد المطلب محمد اسماعيل حشيش

369 - نعمه محمد السيد محمد القصاصي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9689 ورقم قيد 42460    محل رئيسى  عن محل تجارة حاصلت زراعية, بجهة محافظة البحيرة عزبة بريك 

يونس بجوار سوق السجيني - بملك / هانم محمد محمود القاضي

370 - قدرى فتحى مجاهد على تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 9692 

ورقم قيد 42461    محل رئيسى  عن حظيرة مو اشى تربية ماشيه, بجهة محافظة البحيرة العقار 6- التفتيش 

الرابع - العشرة الف - بملك / نوره رزق عبدا ابراهيم

371 - صبحي عبدالحميد كيلني عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9704 ورقم قيد 42463    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة قريه 

21 شمال التحرير - بملك / ربيع عبدالحميد كيلني عبدالحميد

372 - امال عبدالنعيم عبدالطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9706 ورقم قيد 42464    محل رئيسى  عن بيع وتجارة ملبس الطفال والحريمى, بجهة محافظة البحيرة 

مساكن المصانع الخرسانيه - بملك / حمدى عبدالمنعم عبداللطيف محمد

373 - محمود محمد الصافي النمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9707 ورقم قيد 42465    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة ش جمال عبدالناصر - بملك / 

ساميه عبدالعال عبدالمطلب خضر
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374 - عبدا عبدالقادر شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9708 

ورقم قيد 42466    محل رئيسى  عن محل بيع اللمومتيال, بجهة محافظة البحيرة الربع عزب - الخط 

الوسطانى - خضره راشد على عماشه

375 - رضا كمال الدين فهيم مشحوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9710 ورقم قيد 42467    محل رئيسى  عن بيع وتجارة قطع غيار السيارات و ورشة صيانه سيارات, بجهة 

محافظة البحيرة احمد عرابى - بملك / هناء شامخ احمد شحاته

376 - تامر صبري حامد الشقراء تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9711 ورقم قيد 42468    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 19 والمجموعه 6 من 

الفقرة 36 طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة 

البحيرة ش الجمهورية امام مطبعه المل - بملك / اشرف احمد بدوي

377 - ناديه سعيد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9715 

ورقم قيد 42469    محل رئيسى  عن عنبر دواجن, بجهة محافظة البحيرة قرية الحمراء - بملك / احمد عبدالحميد 

عبدالعزيز سيف النصر الزملوط

378 - احترام اشرف عبدالرحمن ناجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9717 ورقم قيد 42470    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة دست الشراف - بملك / سعاد محمد على منصور

379 - صيدلية د / محمد رشاد راضي حميده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9720 ورقم قيد 42471    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة الشوكه متفرع من طريق 

حوش عيسي - بملك / ايمن احمد محمد خميس

380 - ابراهيم محمد عبدالجواد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9725 ورقم قيد 42472    محل رئيسى  عن مكتب توريدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ش اسكندريه - 

بملك / عبدالحميد محمد عبدالحميد ابوالعل

381 - حسين محمد عبدالرحمن حسين حاتم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9727 ورقم قيد 42473    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع السمده والمخصبات الزراعيه واستصلح 

الراضى, بجهة محافظة البحيرة ششت النعام - بجوار بنك التنميه - بملك / وليد محمد عبدالرحمن

382 - احمد حسن علي عطيه برغش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9728 ورقم قيد 42474    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريداتها ) فيما عدا توريدات العماله 

والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ع الشريف - النشو البحيري - 

بملك / حسن علي عطيه برغش

383 - سمر جمعه ابوالخير احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9729 

ورقم قيد 42475    محل رئيسى  عن محل مستحضرات تجميل واتيليه, بجهة محافظة البحيرة شارع السوق 

عزبة طه دفشو بجوار عيد الصعيدى - بملك / كمال عبدالحليم محمد جاد ا

384 - ماهر عطا محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9733 

ورقم قيد 42476    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تربية وانتاج البان, بجهة محافظة البحيرة كيمان دميسه - 

جواد حسنى - بملك / عطا محمد سلمه العبد

385 - محمد مرشدي امين احمد الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9736 ورقم قيد 42477    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة البحيرة اطلميس - بملك 

/ مرشدي امين احمد الصعيدي
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386 - السيد ابرهيم السيد ابراهيم ابوخظوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9737 ورقم قيد 42478    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد - بملك 

/ مندور احمد عبدالعزيز شكر

387 - الصافي سعيد محمد شعبان قدح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9738 ورقم قيد 42479    محل رئيسى  عن تصليح اجهزه الكترونيه, بجهة محافظة البحيرة زهره - بملك / 

سعيد محمد شعبان قدح

388 - طارق ربيع على على ماجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9744 ورقم قيد 42480    محل رئيسى  عن ورشة نجاره لتصنيع الخشاب, بجهة محافظة البحيرة م الهلباوى - 

بملك / ربيع على على ماجد

389 - صيدليه د / عبدالرحمن جمال محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9745 ورقم قيد 42481    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة البحيرة العزه شمال التحرير - 

بملك / سمير عبدالعظيم ابراهيم الشافعى

390 - محمد طارق هيبه محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9746 ورقم قيد 42482    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتركيبات كهربائية عامة, بجهة محافظة 

البحيرة النوبارية - شقة رقم 1 عقار 250 ابني بيتك - بملك / علي محمد عبدالغني وزير

391 - ابراهيم محمد ابراهيم علء الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 9748 ورقم قيد 42483    محل رئيسى  عن ورشة احذيه, بجهة محافظة البحيرة 18  الطريق الزراعى 

المحموديه افلقه البلد - بملك / ناصر محمد على خليل عقده

392 - احمد جاد محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9749 

ورقم قيد 42484    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة السوق القديم - بملك / ابوزيد 

جاد محمد ابوزيد

393 - وائل فؤاد عبدالحميد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9752 ورقم قيد 42485    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الطيريه - 

بملك / علء فؤاد عبدالحميد ابوزيد

394 - د / الء سيد عنان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9753 ورقم 

قيد 42486    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة المام الحسين شارع مدرسه المام الحسين - 

بملك / محمد على محمد ابوزهره

395 - خالد محمد محمود عبدالشافي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9755 ورقم قيد 42487    محل رئيسى  عن مستلزمات طبية, بجهة محافظة البحيرة 14 شارع الموقف - بملك 

/ سحر محمد محمد ادريس

396 - جابر عبدالحميد عبدالعال سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9756 ورقم قيد 42488    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ابوملوط - بملك / محمد 

فرج سالم جادا حميده

397 - اسلم حمدى احمد المظالي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9757 ورقم قيد 42489    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة الشارع الجديد - بملك / 

حمدى احمد عبده المظالى

398 - فايز رجب حافظ عتمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9758 

ورقم قيد 42490    محل رئيسى  عن تربيه الدواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه قرقر دنشال - بملك / حافظ 

رجب حافظ عتمان
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399 - مدحت مأمون محمد فهيم ابو العطا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 9759 ورقم قيد 42491    محل رئيسى  عن مكتبه خردوات )فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

البحيرة شارع حمدى الطحان كفر بولين - بملك / مامون محمد فهيم ابوالعطا جاد

400 - حسن عبدالستار عبداللطيف كريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9761 ورقم قيد 42492    محل رئيسى  عن عطارة وبقاله, بجهة محافظة البحيرة ش جمعية العشرة الف - 

بملك / عبدالستار عبداللطيف كريم

401 - محمود مبروك مصباح محمد شكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 9762 ورقم قيد 42493    محل رئيسى  عن تربيه مواشي حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة قريه 

عبدالعظيم ابوالعطا - غرب النوبارية - بملك / مصطفي محمد حامد محمد العرجه

402 - طارق محمد حلمي عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9763 ورقم قيد 42494    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة نجع الشريف - العقيرة - 

البستان - بملك / محمد صلة النبي محمد الرشيدي

403 - عبير محمد عبدا رحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9764 

ورقم قيد 42495    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة البستان عزبه كفر الشيخ - بملك / 

محمد ابراهيم عبدالرحيم

404 - ايمن احمد عبدالعليم عبدالحكيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9765 ورقم قيد 42496    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة النمريه - بملك / غاده السيد 

حسن احمد

405 - هدى غلب محمد السيد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9766 ورقم قيد 42497    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ستمائة - سندرينا - اريمون - بملك / 

عماد عبدالحميد عبدالعزيز دويدار

406 - فتحى عباس محمود عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9768 ورقم قيد 42498    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة البحيرة احمد رامى - بملك / ابراهيم ضيف 

ا ابراهيم مفتاح

407 - سعيد عبدالغني ابراهيم دغيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9769 ورقم قيد 42499    محل رئيسى  عن محل حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ابسوم الشرقيه - 

الطود - بملك / امير عبدالحميد السيد دغيم

408 - مكتب الثائر للستيراد والتصدير والمقاولت العامه ) ياسر السيد شمندي علي ( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9770 ورقم قيد 42500    محل رئيسى  عن استيراد 

وتصدير ومقاولت عامه ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 و المجموعه 6 

فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة 

البحيرة ش الشامله - كفر الدوار البلد - بملك / ابراهيم الصافي محمد محمد مسلم

409 - محمد صالح عبدالله المسارع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9772 ورقم قيد 42501    محل رئيسى  عن ثلجة مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة عزبة المسارع عزب 

شبرا - بملك / احمد صالح عبدا المسارع

410 - محمد احمد عبدا احمد ابوعادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 9774 ورقم قيد 42502    محل رئيسى  عن تجاره الدوات المنزليه والجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة 

البحيرة ششت النعام - بملك / محمود محمد قنديل عابدين
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411 - حسام سعيد علي رجب تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9781 ورقم قيد 42503    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير حاصلت زراعيه ) في حدود المسموح به قانونا 

طبقا للوائج والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك الهيئة 

العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة قمحه - بملك / سعيد علي رجب عبدالجواد

412 - اسماء محمد رزق ابوسليمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9782 ورقم قيد 42504    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه لمواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة شارع مدينه 

قونيا امام الطرق والكبارى - بملك / عبده رفعت الدسوقى عبدالغفار

413 - سامح جمعه محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9784 ورقم قيد 42505    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة المسين - بملك / جمعه 

محمد عبدالسلم محمد

414 - محمد احمد احمد المدخوم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9787 

ورقم قيد 42506    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة البحيرة ش الشيخ محمد عبده - بملك / علي 

ابراهيم ابراهيم زيتون

415 - عبدالمليك عبدالمنعم فتح ا البليهى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 9788 ورقم قيد 42507    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ش الثوره - بملك / 

محمود احمد بسيونى بسيونى ابوطيبه

416 - عاشور شوقى السيد ابراهيم نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9794 ورقم قيد 42508    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة المسين بجوار مجلس القريه 

- بملك / عبدا حلمى عبدالرؤف سليمان

417 - احمد الشحات السيد حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9799 

ورقم قيد 42509    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة البحيرة ش جمهوريه متفرع من ميدان الساعه - بملك 

/ محمد عبدالعزيز زكى نجم

418 - عبدالعزيز سعيد حسن السيد شريف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 9801 ورقم قيد 42510    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة بجوار كوبرى 

عبدالمجيد صالح البستان - بملك / على صابر احمد يوسف الشيخ

419 - مصطفى على عبدالعزيز عبدالرؤف هنيدى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 9802 ورقم قيد 42511    محل رئيسى  عن مكتب اداره حمامات سباحه, بجهة محافظة البحيرة قريه 

ريتاج - بملك / هشام عبدالغنى عبدالجواد

420 - محمد محمد عبده ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9804 

ورقم قيد 42512    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا, بجهة محافظة البحيرة بندركفر الدوار - برج عباد الرحمن 

زهراء الحدائق - بملك / بملك / طارق محمد عبده على السندريسى

421 - محمد على عبدالسلم عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

9807 ورقم قيد 42513    محل رئيسى  عن مفروشات وملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة الرحبايه بجوار 

مسجد الفلقى - بملك / منى محمد محمد عاصى

422 - رجب عبدا محمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 9809 

ورقم قيد 42514    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة كوم زمران - بملك / محمود عبدا 

محمد غنيم

423 - محمد رمضان الطاهر عبدالصمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 9815 ورقم قيد 42515    محل رئيسى  عن المقاولت العموميه المتكامله وتوريدات مواد البناء, بجهة 

محافظة البحيرة عزبه فارس العزيمه - بملك / رمضان الطاهر عبدالصمد محمد
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424 - جمعه محمد عبد الخالق خليفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9817 ورقم قيد 42516    محل رئيسى  عن مبيدات ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الربع عزب - 

حوض 9 - قومبانيه - ابو قير - بملك / جمال حمعه محمد عبد الخالق

425 - محمد سعد محمد العشرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 9825 

ورقم قيد 42517    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة ش عبدالمنعم رياض - بملك / ممدوح 

سعد محمد العشرى

426 - محمد فكرى محمود نعيم ابو ليله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9827 ورقم قيد 42518    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تربيه مواشى البان, بجهة محافظة البحيرة سفنا 

الجديده - بملك / فكرى محمود نعيم ابوليله

427 - مصطفي صابر شامخ سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9831 ورقم قيد 42519    محل رئيسى  عن حظيرة دواجن, بجهة محافظة البحيرة كوم صوان - بملك / شريف 

عباس حافظ احمد

428 - محمود ابراهيم محمود ابو غربيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9832 ورقم قيد 42520    محل رئيسى  عن تموين, بجهة محافظة البحيرة سيدى عيسى بركه غطاس - بملك / 

محمد ابو غبينه

429 - احمد عبدالسلم عبدالفضيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 9836 ورقم قيد 42523    محل رئيسى  عن تجهيز فراوله ) لحساب الغير (, بجهة محافظة البحيرة 

ابوالخاوى - بملك / جابر قطب عبدالفضيل الفضيل الفيومى

430 - احمد نصر السيد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9837 ورقم قيد 42524    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه حريمى واطفال, بجهة محافظة البحيرة بنايات 

مصر 1 داير الميزانه - بملك / مروه فريده عبدا حمود

431 - علء على محروص على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 9842 

ورقم قيد 42525    محل رئيسى  عن معصره وبيع جيلتى, بجهة محافظة البحيرة شارع السكندريه متفرع من 

عبدالمنعم رياض بجوار كوبرى خميس - بملك / سميره على عبد العظيم عامر

432 - حسام عبدالواحد سعد عبدالواحد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 9843 ورقم قيد 42526    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة الحي 

الول غرب النوبارية - بملك / شريهان صلح قطب سليمان

433 - عصام عبدالحارث العدلي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9845 ورقم قيد 42527    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة منشأه ناصر - بملك / 

جمال الدين حسن محمد السيد

434 - محمد نجيب محمد عبدالحميد معوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 9847 ورقم قيد 42528    محل رئيسى  عن جزاره بيع لحوم, بجهة محافظة البحيرة الطود - بملك / جابر 

محمد عبدالحميد معوض

435 - فاطمه محمود فواز رشوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9851 ورقم قيد 42529    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

البحيرة النشو البحرى - بملك / ماهر عبدالخالق على محمد رزق

436 - على عبدالمنعم محمد حسن شميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9853 ورقم قيد 42530    محل رئيسى  عن تجميع مواد صلبه وبلستيك, بجهة محافظة البحيرة ش شرق الملح 

- بملك / حسن رمضان محمد السقيلى
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437 - هادي عبدالمنعم كمال حسين قدري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 9854 ورقم قيد 42531    محل رئيسى  عن مكتب استشارات الهندسيه, بجهة محافظة البحيرة ش مدرسه 

الراهبات - بملك / زياد هادي عبدالمنعم قدري

438 - رضا عبدالقوي علي البنا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

9856 ورقم قيد 42532    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعة 19 والمجموعة 6 فقر36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك الهيئة العامة للرقابة 

علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة 1 ش مصطفي كامل - عماره زويل - بملك / سعيد عبده علي 

البنا

439 - حمدي عبدالقادر عبدالهادي طالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 9858 ورقم قيد 42533    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة وسط البلد - بملك / 

عبدا جمال عبدا عبدالونيس

440 - احمد سعيد رمضان محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9859 ورقم قيد 42534    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار واكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة محل 

بالعقار رقم 42 شارع عدلى - الميزانيه - بملك / محمود سعيد رمضان محمد سلمه

441 - ايمان محمود عطيه رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9862 ورقم قيد 42535    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة البحيرة تقسيم الزهراء - بملك / حسني طلبه 

عثمان

442 - رجاء احمد على على العليمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9864 ورقم قيد 42536    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة قرية 21 العشر الف - 

بملك / عبدالغنى اسماعيل عبدالغنى سلطان

443 - اسامه انور محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9871 

ورقم قيد 42537    محل رئيسى  عن مكتب توريد اعلف وسلج, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - شارع احمد 

بدوى - غرب النوباريه - بملك / مصطفى رمضان ابوالحديد

444 - عبد المنعم حسين عبدالحميد محمد شتا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 9872 ورقم قيد 42538    محل رئيسى  عن جزاره ومشويات, بجهة محافظة البحيرة بجوار مخزن 

شريف الحلوانى - مدخل ابيس الذاعه- كنج عثمان - بملك / زينب محمد اصلن حسان

445 - محمد فايز عبدالمقصود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9873 ورقم قيد 42539    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه اطفال )فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة شارع رمسيس - بملك / علء صلح عبدالموجود سعيد

446 - حتيته عوض جاد ا الفلطى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9875 ورقم قيد 42540    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير ) فى حدود المسموح طبقا للوائح و 

القوانين ماعدا المجموعه 19 و المجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين و القواعد المنظمه لذلك الهيئه العامة للرقابه 

على الصادرات و الواردات (, بجهة محافظة البحيرة قريه على بن ابى طالب - بملك / كمال حتيته عوض جادا

447 - ثناء محمد عبدالمقصود صقر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9877 ورقم قيد 42541    محل رئيسى  عن ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة ع 

عرفان - دسيا - بملك / ضياء ضيف ا محمد ضيف ا حمدان

448 - شيماء محمد شحاته حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9880 ورقم قيد 42542    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة البحيرة ش المخبزى - بملك / زينب 

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح و احمد محمد شحاته حامد وخالد محمد شحاته حامد و محمود محمد شحاته حامد
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449 - سامح ربيع سيد عبده زايد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9886 

ورقم قيد 42543    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة وسط البلد بعد ميدان لفظ 

الجلله - بملك / عمر فيصل احمد عبدالمنعم

450 - باسم بدر محمد غازي الحليسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9889 ورقم قيد 42544    محل رئيسى  عن مطعم كشري, بجهة محافظة البحيرة ش بورسعيد - بملك / محمد 

فؤاد محمود محمد

451 - احمد محمد محمد حلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9891 

ورقم قيد 42545    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه العجول, بجهة محافظة البحيرة قطعه 231 جمعيه زماله 

الزراعيين - الوادى الفارغ - بملك / عمر محمد حسن

452 - ابراهيم عوض محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9895 ورقم قيد 42546    محل رئيسى  عن محل قطع غيار جرارات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة جناكليس 

- بملك / احمد عوض محمد موسي

453 - ياسر احمد موسى زيدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9903 

ورقم قيد 42547    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ابوالخاوى - بملك 

/ نجيب محفوظ على عبدالقوى زيدان

454 - ايمان محمد احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9905 

ورقم قيد 42548    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت وصيانه معدات, بجهة محافظة البحيرة ش 

سعد زغلول - بملك / وجيه حامد عبدالعزيز رضوان

455 - كريم عادل احمد ابو علو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9910 

ورقم قيد 42549    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت عامه ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب 

اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش ابوشعره متفرع من ش المقريزى - بملك 

/ عادل احمد ابوعلو

456 - د /احمد رمزى  الصابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9911 

ورقم قيد 42550    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة شارع الداره الزراعيه - بملك /باسم على 

محمد على حبيب

457 - مارى نبيل منصورعبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9914 ورقم قيد 42551    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي 

والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش الفتح ارض ادمون - بملك / امير حلمى 

ابراهيم رزق ا

458 - احمد محمد محمد ابوسماحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9916 ورقم قيد 42552    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحيرة 47 ش طاهر - بملك / مصطفي 

اسماعيل علي نوار

459 - احمد حسن عيد عشماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 9917 

ورقم قيد 42553    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة ش الجلء حى عشماوى - بجوار 

البنك الهلى المصرى - بملك / محمد حسن عيد عشماوى

460 - بسمه محمد عامر محمد البرقماني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9918 ورقم قيد 42554    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة النشو - بملك / ياسر 

علي قطب
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461 - محمد رفعت حسين الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9919 ورقم قيد 42555    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلب, بجهة محافظة البحيرة المزرعه التاسعه 

بذور حوشه 10 ذراع 5 - بملك / رضا محمد عبدالمقصود ابوهلل

462 - محمد اشرف كامل عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9923 ورقم قيد 42556    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع ادوات صحية, بجهة محافظة البحيرة شارع العساكر 

- بملك / اشرف كامل عبدالغفار عزب الدين

463 - كرم حامد عبدالمقصود قطوش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

9924 ورقم قيد 42557    محل رئيسى  عن بيع عدد يدويه وكهربائيه, بجهة محافظة البحيرة شارع المحكمه - 

بملك / رمضان عبدالمنصف عبدالحميد عثمان

464 - حسام الدين مصطفى ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9925 ورقم قيد 42558    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف حلويات, بجهة محافظة البحيرة ع حمدى ثروت 

- بملك / صبحى عبدالرحمن يوسف الخللى

465 - بثينه نصر عبدالكريم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9928 ورقم قيد 42559    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة محمد القذافي - بملك / 

محمد عبدالستار بسيوني

466 - جمال على عبدالغنى عطيه رضوان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9929 ورقم قيد 42560    محل رئيسى  عن محل مواد غذائيه ولحوم بلدى بالتجزئه, بجهة محافظة 

البحيرة الشارع الرئيسى البريجات - بملك / امال احمد محمد ابوزيد رضوان

467 - محمود جمال ابراهيم حسن عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9930 ورقم قيد 42561    محل رئيسى  عن توريد وتركيب غليات بخار, بجهة محافظة البحيرة العشر 

الف - بملك / ماجده جمعه احمد

468 - حماده الدبش حفظى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9931 

ورقم قيد 42562    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة السخنه الجديده منشاة عامر - بملك / منصور 

عبدالموجود على عبدالعزيز

469 - عبدالفتاح عبدالرازق محمود رماح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9935 ورقم قيد 42563    محل رئيسى  عن مطعم سمك, بجهة محافظة البحيرة المطل على الشارع 

الرئيسى - المستشفى العام - ملك / ورثه حسن ابو زيد حامد

470 - فضل ا عبدالواحد باهي عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9936 ورقم قيد 42564    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة البحيرة ش التحرير - بملك / عوض محمد محمد علي

471 - احمد يوسف اسماعيل بدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9939 ورقم قيد 42565    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة قريه توفيق الحكيم - بملك / 

هاني جمال عبدالغفار علي

472 - ايمن عبدالقوى محمد عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9940 ورقم قيد 42566    محل رئيسى  عن بيع وتحضير ماكولت, بجهة محافظة البحيرة ش فؤاد عويس - 

بملك / عبدالمنعم محمد خليل النجار

473 - منصور رضوان محمد محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9942 ورقم قيد 42567    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة البقعين -بملك /  نقاوه 

صبحى راغب شرف
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474 - راويه سالم محمد برمو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9944 

ورقم قيد 42568    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع خليفه قريطم - بملك / عبدالحميد 

منصور محمد

475 - محمد احمد محمد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9945 ورقم قيد 42569    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت, بجهة محافظة البحيرة شارع عبدا بن 

مسعود بجوار الشريعه والقانون - بملك / احمد محمد احمد حجازى

476 - انس ابراهيم على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9946 

ورقم قيد 42570    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / محمد سعيد مرسى محمد

477 - هناء سويد السيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9947 

ورقم قيد 42571    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ع عبدالحميد خير - زاوية صقر - 

بملك / عبدالسلم سويد السيد

478 - دليور للمبيدات والمخصبات الزراعيه ) حامد حسن محمد رشاد دليور ( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9949 ورقم قيد 42572    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات 

زراعيه واسمده ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ش الجيش - بملك / حسن محمد رشاد دليور

479 - احمد محمد عبدالعاطى صقر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9951 ورقم قيد 42573    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة حى هندى - بملك / 

رجب محمد عبدالعاطى صقر

480 - اسماعيل حسنى اسماعيل زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9952 ورقم قيد 42574    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة البحيرة لقانه- بملك / على احمد طايل

481 - ابراهيم محمود عبدالواحد احمد البشيهى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 9958 ورقم قيد 42575    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه محمول, بجهة محافظة البحيرة شارع 

الشبكه - بملك / عبدا رشاد عبدا سعد

482 - احمد سعد احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9962 

ورقم قيد 42576    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة السابعه حسن علم - بملك / سعد 

احمد ابو جبل

483 - مصطفى عبداللطيف حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9964 ورقم قيد 42577    محل رئيسى  عن ادوات منزليه ومفروشات, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قرية 

عبدالعظيم ابوالعطا غرب النوباريه - بملك / محمد محمد عثمان حسن حسين

484 - البشاره لتجارة الحاصلت الزراعيه )مينا عبدالملك بشاره عزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 31-08-2022 برقم ايداع 9967 ورقم قيد 42578    محل رئيسى  عن تجارة حاصلت زراعيه, بجهة 

محافظة البحيرة عقار 4 عزبه عاشور - بملك / رفقه نسيم منصور

485 - رمضان محمد موسى فرج السماوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9970 ورقم قيد 42579    محل رئيسى  عن توريد حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه 

محمد عبدالوهاب - بملك / عبده عبدالرحمن محمد حماد

486 - مصطفى محمود احمد صرط تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9972 ورقم قيد 42580    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع عبدالسلم عارف - 

بملك / طارق محمد فرحات حباله

Page 39 of 94 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

487 - محسن حمدى محمد ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9973 ورقم قيد 42581    محل رئيسى  عن مصنع ومشغل ملبس, بجهة محافظة البحيرة اول طريق النشو - 

بملك / تامر عبدالوهاب احمد عمران

488 - صيدلية د / محمد خالد الصابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9974 ورقم قيد 42582    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة طورنو بجوار عمارة المعلمين - 

بملك / خالد محمد عبدالعاطي الصابر

489 - نادر سمير على عبداللطيف الشامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 9976 ورقم قيد 42583    محل رئيسى  عن مركز تحميع وبيع  البان, بجهة محافظة البحيرة ع فتحى 

غباشى - بملك / صبحى عبدالحميد جويده

490 - احمد مصطفى حميده عرفات عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9978 ورقم قيد 42584    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة نهايه - الشهيد ايهاب 

ابوالعنين - بملك / احمد على مسعود عبدالقوى

491 - ريهام على محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9982 

ورقم قيد 42585    محل رئيسى  عن تجاره خردوات والملبس تجزئه, بجهة محافظة البحيرة ش السوق - بملك 

/ محمد احمد كامل المسيرى

492 - سماره خلف محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 9985 

ورقم قيد 42586    محل رئيسى  عن تموين, بجهة محافظة البحيرة ش الضرائب العقاريه - بملك / ابراهيم 

عبدالغفار عبدالغنى النجار

493 - اسماء سامي محمد بدوي مشالي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

9988 ورقم قيد 42587    محل رئيسى  عن بيع خدمه تليفون, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / 

اشرف عبدالقوي فتحي دبوس
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فروع الفراد

1 - فهيم رشاد فهيم نبيه  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   8830 ورقم قيد   36959  محل فرعى  عن منفذ 

بيع مفروشات  بجهة محافظة البحيرة ش نجيب محفوظ - بملك / رشاد فهيم نبيه هندي

2 - وجيه محمد على محمد  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   9043 ورقم قيد   23422  محل فرعى  عن 

تجارة حبوب واعلف  بجهة محافظة البحيرة تم اضافة فرع جديد للنشاط كائن بالعنوان امام الساحه الشعبيه - ايتاى 

البارود بملك / هانى عبدالكريم السيسى مودع برقم 0000 بتاريخ 2022/08/08 كتب سجل تجاري غرفة دمنهور

3 - حسن ابراهيم صابر ابراهيم  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   9099 ورقم قيد   42224  محل فرعى  

عن مقاولت عامه و توريدات فى مجال النشاط )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و 

مستلزماتها(  بجهة محافظة البحيرة محل رقم 1 خلف ماركت الصفا قريه عبدالوهاب مدينه النوباريه - بملك / سعد 

السيد محمد نصيب

4 - محمد المهدى محمد حسن شرابية  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9154 ورقم قيد   4922  محل 

فرعى  عن تجارة وتوزيع لوازم مستحضرات التجميل والصيدليات وتوريدات المستشفيات والتعبئة لدي الغير  بجهة 

محافظة البحيرة بجوار بن النجار خلف المحكمه - بملك / عبدالحميد سعد عبدالرازق

5 - رجب ابراهيم عبدالوهاب قريطم  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9136 ورقم قيد   13763  محل 

فرعى  عن فرز وتعبئه حبوب وحاصلت زراعيه  بجهة محافظة البحيرة قريه المعركه - بملك / محمد ابراهيم 

عبدالوهاب قريطم

6 - حسين صالح احمد مصطفي  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9125 ورقم قيد   32411  محل فرعى  

عن منفذ بيع منظفات صناعيه ومستحضرات تجميل  بجهة محافظة البحيرة منفذ رقم 1 يسار من الداخل شارع وسط 

المدينه خلف مركز وادي النطرون القديم بملك / جمعيه الوفاء لظباط الشرطة بالبحيرة

7 - حسين صالح احمد مصطفي  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9127 ورقم قيد   32411  محل فرعى  

عن عطاره وبقاله  بجهة محافظة البحيرة منفذ رقم 1 يمين من الداخل شارع وسط المدينه خلف مركز وادي النطرون 

القديم بملك / جمعيه الوفاء لظباط الشرطة بالبحيرة

8 - رجب محمد عبدالحليم محمد الفقي  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9115 ورقم قيد   37094  محل 

فرعى  عن بقاله  بجهة محافظة البحيرة جبارس بحري - بملك / ساميه محمد عبدا الروبي

9 - فرحان السيد محمد الزغبى بلل  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   9171 ورقم قيد   28099  محل 

فرعى  عن تصنيع اخشاب  بجهة محافظة البحيرة بير صديق - بملك / فرحان السيد محمد الزغبي بلل

10 - صيدلية د / احمد السيد حمدى خليل  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   9188 ورقم قيد   30688  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة البحيرة قريه طيبه - بملك / جابر السيد عبداللطيف فوده

11 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن البخ  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9219 ورقم قيد   35087  محل 

فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة البحيرة موقف طنطا متفرع من شارع الفيروز بملك / سعيد احمد عبدالعزيز

12 - اسلم محمد سعد السيد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9210 ورقم قيد   39064  محل فرعى  عن 

مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / عبدالباسط توفيق احمد

13 - محمد رفعت عبدالحليم عطيه  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9253 ورقم قيد   42283  محل فرعى  

عن بقالة ومواد غذائية  بجهة محافظة البحيرة ابو المطامير - محطة 2 البذور - ملك / بسمه ابراهيم حسن عبد العزيز

14 - حسن مصطفى احمد برنجى  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   9279 ورقم قيد   724  محل فرعى  

عن خلط وتعبئة مخصبات زراعية  بجهة محافظة البحيرة المنطقة الصناعية قطعه رقم 425 بملك / حسن مصطفي 

احمد برنجي

15 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   9292 ورقم قيد   31265  محل 

فرعى  عن مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة عزبة المفتش - بجوار مسجد الطماوي - بملك / عبدالعزيز اسماعيل 

جمعه صابر

16 - صبري حمدي عثمان الصيفي  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   9329 ورقم قيد   34921  محل 

فرعى  عن مطعم تجهيز وتحضير مأكولت فول وطعميه  بجهة محافظة البحيرة امام موقف بولين - بملك / 

عبدالمجيب مصطفي سليمان
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17 - محمد محمد جمال عبد المعطى الوليلى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   9422 ورقم قيد   6036  

محل فرعى  عن معرض موبيليا  بجهة محافظة البحيرة شارع المستشار المتفرع من شارع المشير المتفرع من 

عبدالسلم الشاذلي - بملك / جميله عبدالحميد محمود

18 - على محمود محمد على  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   9372 ورقم قيد   27483  محل فرعى  عن 

جزاره  بجهة محافظة البحيرة الحي الثاني - غرب النوبارية - بملك / عمرو محمود محمد علي

19 - راشد اسامه راشد عبدا  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   9431 ورقم قيد   39503  محل فرعى  

عن مبيدات زراعيه  بجهة محافظة البحيرة مدخل النجاح مركز بدر - بملك / راشد عبدا محمود راشد

20 - احمد سامى السيد قطب سالم هلوت  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   9401 ورقم قيد   41665  محل 

فرعى  عن قطع غيار سيارات  بجهة محافظة البحيرة كفر لحيمر - م الدلنجات - بملك / اشرف محمد يونس السيد

21 - احمد عطيه على على المنزلوى  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9458 ورقم قيد   23912  محل 

فرعى  عن مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة كدوة البنات القطرة الشرقية - بملك / فايز صلح الدين فايز محمد

22 - ايهاب ممدوح ابراهيم غالب خنيزي  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9456 ورقم قيد   36995  محل 

فرعى  عن  مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة بطورس ابو حمص بملك / امل ممدوح ابراهيم غالب

23 - حازم سيد احمد السيد عبد النبي  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   9544 ورقم قيد   17829  محل 

فرعى  عن بيع وشراء المحمول وخدماته  بجهة محافظة البحيرة شارع الثوره - بملك / ناديه مبروك محمد الدسوقى

24 - عماد محمد عبدالمقصود حسن  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   9522 ورقم قيد   31205  محل 

فرعى  عن بقاله  بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط حظيره مواشى الكائن بالعنوان دسونس ام دينار - بملك / 

عبدالناصر عبد المقصود حسن ابراهيم مودع بر قم 0000 بتاريخ 2022/8/21 مكتب سجل غرفه دمنهور

25 - رفعت زاكر بدوى سيد احمد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   9504 ورقم قيد   36218  محل فرعى  

عن مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة الغيته ابوالمطامير - بملك /على محمد على عبدالقوى

26 - امين الديب مبروك امين ناصر  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   9640 ورقم قيد   21268  محل 

فرعى  عن ورشه نجاره  بجهة محافظة البحيرة بجوار المعهد الدينى - بملك / فهيم انور ابراهيم

27 - احمد اسماعيل ضيف جودة حرفوش  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   9597 ورقم قيد   32544  محل 

فرعى  عن  مبيدات وافات زراعيه  بجهة محافظة البحيرة الزينى بملك / اسماعيل ضيف جوده حرفوش

28 - سالم على ابراهيم مصطفى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   9634 ورقم قيد   37017  محل فرعى  

عن مزرعه دواجن  بجهة محافظة البحيرة قريه ابو العدا - الغتيه - بملك / على ابراهيم مصطفى خطاب

29 - الشحات على الشحات عبيد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   9661 ورقم قيد   13435  محل فرعى  

عن عطاره  بجهة محافظة البحيرة الحي الثاني النوبارية - بملك / رأفت الحسين خليفه محمد

30 - احمد عبدالوكيل عوض احمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   9669 ورقم قيد   29623  محل فرعى  

عن  تجارة حاصلت زراعيه  بجهة محافظة البحيرة ع مقبل قافله - بملك / مسعد صالح معوض عبدالسلم

31 - اشرف احمد محمد السيد عبدالعال  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   9696 ورقم قيد   42462  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط / مزرعه دواجن  بجهة محافظة البحيرة شارع الشبراويشى بجوار الغرابلى - بملك / 

محمود عبد المحسن محمد احمد

32 - محمد عبدا زكى عبدا  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   9741 ورقم قيد   16267  محل فرعى  

عن مقر ادارى للنشاط الرئيسى لتجارة العلف و مستلزمات المزارع  بجهة محافظة البحيرة 19 اللحوم - بملك / 

عبدالفتاح متولى عبدالفتاح حسين

33 - احمد محمد على غباشى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   9778 ورقم قيد   8174  محل فرعى  عن  

شبكات رى  بجهة محافظة البحيرة قرية الشجاعه - غرب النوباريه - بملك / اشرف فوزى عبدالعزيز

34 - اسراء محمود كامل حجاج  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   9793 ورقم قيد   9990  محل فرعى  

عن تصنيع اجهزه طبيه  بجهة محافظة البحيرة عزبة حجاج - بملك / محمود كامل ابراهيم حجاج

35 - فهمى عبد الحليم فهمى الخولى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   9806 ورقم قيد   41584  محل 

فرعى  عن تجارة اعلف  بجهة محافظة البحيرة 1 شارع مكه المكرمه - خلف المسجد البحري - قراقص - بملك / 

انعام فتحي عبدالغني خميس
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36 - محمد زين مصطفى الشبكشى  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   9840 ورقم قيد   6316  محل فرعى  

عن مزرعه تربيه مواشي  بجهة محافظة البحيرة قريه 19 اللحوم غرب النوبارية - بملك / محمد محمود حسن 

الخوالقه

37 - رجب زكريا مغوار محجوب خليفه  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   9822 ورقم قيد   13387  محل 

فرعى  عن تجهيز و بيع مأكولت  بجهة محافظة البحيرة شارع عبدالمنعم رياض - بملك / رجب زكريا مغوار 

محجوب خليفه

38 - محمد رمضان شريف عقل الجزايرلى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9883 ورقم قيد   7816  محل 

فرعى  عن جميع اعمال الديكور  بجهة محافظة البحيرة 6 ش عبدالقادر التركي - كفر الدوار - بملك / رمضان شريف 

عقل الجزايرلي

39 - اميره سعيد محمد قطب حبيب  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9867 ورقم قيد   36645  محل 

فرعى  عن  مزرعه دواجن  بجهة محافظة البحيرة السمانى - العوجا - بملك / ايمن كامل ابراهيم على خليفه

40 - جمعه شعبان سليمان فريج  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9870 ورقم قيد   37423  محل فرعى  

عن مركز تجميع البان وبيعها  بجهة محافظة البحيرة العلميه - بملك / شعبان سليمان فريج

41 - ابراهيم عوض محمد مرسي  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   9898 ورقم قيد   42546  محل فرعى  

عن اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مخزن بيع قطع غيار جرارات  بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / احمد 

عوض محمد موسي

42 - صفاء خميس عبد الحميد خميس  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   9957 ورقم قيد   1758  محل 

فرعى  عن معرض أدوات منزلية  بجهة محافظة البحيرة شارع التحرير - الدلنجات - بملك / علي محمد عبدالمعطي 

الجمل

43 - محمد عبدالحميد عطيه موسى  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   9960 ورقم قيد   13799  محل 

فرعى  عن مزرعة دواجن  بجهة محافظة البحيرة ق ق اللحوم - ابوالمطامير - بملك / عبدالجواد على سالم ابونار

44 - صيدلية د / اسماء شوقي محجوب  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   9984 ورقم قيد   32409  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة البحيرة كفر سلمون - كوم حمادة - بملك / سعيد صبري ابراهيم المرشدي
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قيود الشركات

1 - شركة هاني جمال عبدالحليم وشريكه السيد احمد عبدالحليم شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    8907 ورقم قيد  42145    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريدات 

عمومية وميكنه وخدمات زراعيه وتجارة السيارات واللت الزراعيه  بجهة محافظة البحيرة قرية اليمان - 

شمال التحرير - بملك / جمال عبدالحليم محمود

2 - شركه مصطفي محمد عبده هاشم وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    8979 ورقم قيد  42172    مركز عام  عن تجاره جميع انواع زيوت السيارات والفلتر  بجهة 

محافظة البحيرة ك 55 طريق مصر اسكندريه الصحراوى - بملك / فاطمه اسماعيل رياض حسانين

3 - محمد جمال كامل مسيكه وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    9106 ورقم قيد  42227    مركز عام  عن مقاولت عامة والتسويق العقاري والتوريدات العامة  

بجهة محافظة البحيرة 10 برج الزهراء من شارع الحميات بجوار مستشفي الفاروق - بملك / هيثم احمد سامي 

سلمه

4 - شركه صابر سيد عبدالرحمن سالم وشريكيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    9109 ورقم قيد  42230    مركز عام  عن استصلح واستزراع الراضي 

البور والصحراويه أو احدهما استصلح وتجهيز الرضي الزراعيه بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابلة 

للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة والميكنه الزراعيه  بجهة محافظة البحيرة النوبارية - العقار 63 - 

ابني بيتك - مدينه النوبارية الجديده - بملك / سعد رمضان ابراهيم عبدالعاطي

5 - عبدالمجيد يونس محمد ابوسماحه وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    9179 ورقم قيد  42254    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة البحيرة شارع 

حافظ متفرع من شارع الثورة - بملك / عزة جابر محمود ابوالوفا

6 - شركة محمود خالد محمود الفيومي وشريكه خالد محمد خالد محمود عبدالعاطي شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    9226 ورقم قيد  42268    مركز عام  عن تجارة 

وتصدير الحاصلت الزراعية  بجهة محافظة البحيرة النوبارية - العقار رقم 539 الحي الثاني - بملك / اشرف 

حسن محمد حسن

7 - عبدالفتاح عامر وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

9294 ورقم قيد  42298    مركز عام  عن مخبز بلدي الي كامل  بجهة محافظة البحيرة ش الكواكب منطقة 

الزغبي - بملك / عواطف محمود خطاب برمو

8 - سعديه سنوسى عبدالعاطى القهوقى وشركائها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    9343 ورقم قيد  42310    مركز عام  عن استيراد وتصدير وتوزيع الدويه 

البيطريه  بجهة محافظة البحيرة قمحه - بملك / سماح ابراهيم عبد المنعم قريطم

9 - محمد هاني حمدي الجندي وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    9562 ورقم قيد  42400    مركز عام  عن تأجير سيارات  بجهة محافظة البحيرة شارع ابوطالب - 

خلف المحافظة بجوار السنترال - بملك / محمد احمد صادق محمد ابوطالب

10 - شركه ايهاب السيد عرفان يوسف وشريكه نجيب سليمان نصر ا شركة  رأس مالها 60,000.000 

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    9574 ورقم قيد  42406    مركز عام  عن تجاره السمده والمبيدات 

والمخصبات والبذور الزراعيه والتقاوى وادوات الرى الحديث  بجهة محافظة البحيرة القريه المركزيه - العشره 

الف - بملك / ايهاب السيد عرفان يوسف

11 - ابو الحجاج محمود احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    9614 ورقم قيد  42426    مركز عام  عن انتاج حيوانى تسمين وحلب البان  بجهة محافظة البحيرة 

طريق وادى النطرون العلمين - بملك / ابو الحجاج محمود احمد ابراهيم

12 - شركة مصطفي محمد مصطفي الفندي وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    9833 ورقم قيد  42521    مركز عام  عن الستشارات الهندسية والعمارة 

البحرية  بجهة محافظة البحيرة النوبارية - عمارة 11 مدخل أ الدور الول علوي ال 960 - بملك / مصطفي 

حسن سعد مصطفي

Page 44 of 94 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

13 - محمد غازي منصور وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

9835 ورقم قيد  42522    مركز عام  عن تجارة خضار وفاكهه وحبوب  بجهة محافظة البحيرة ش 

الجمهورية - بملك / أحمد محمود حامد مسعود

فروع الشركات

1 - جنى فريش   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    9438 ورقم قيد   4426   فرعى  عن انشاء محطة 

فرز وتعبئة وتجهيز وتبريد وتصنيع الحاصلت الزراعية  بجهة محافظة البحيرة القطعه رقم 1649 حوض زاوية 

سيدي عبدالقادر وابو خديجه نمره 1 قسم ثامن عشر الرمال ناحية قرية المهديه - بملك / شركة جني فريش ) 

جادا محمد جادا وشركاه (

2 - شركة جنى فريش )جاد ا محمد جاد ا ( وشركاه   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    9438 ورقم 

قيد   4426   فرعى  عن انشاء محطة فرز وتعبئة وتجهيز وتبريد وتصنيع الحاصلت الزراعية  بجهة محافظة 

البحيرة القطعه رقم 1649 حوض زاوية سيدي عبدالقادر وابو خديجه نمره 1 قسم ثامن عشر الرمال ناحية قرية 

المهديه - بملك / شركة جني فريش ) جادا محمد جادا وشركاه (

3 - لوجيك للستثمار الزراعى   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    9846 ورقم قيد   42292   فرعى  

عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية  بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية طه حسين - بملك / عبدا الشحات 

السيد ابو على

4 - شركة محمود رضا محمود العباسى و شريكه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    9846 ورقم قيد   

42292   فرعى  عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية  بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية طه حسين - بملك 

/ عبدا الشحات السيد ابو على
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 محو - شطب

1 - اشرف عبدالعزيز عبدالغنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16393 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع  

346 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

2 - صبري ابوبكر عبدا ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31815 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  

4503 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

3 - احمد فتحي محمد يوسف اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   33359 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

7206 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدم النشاط التجارى

4 - هند عبدالمولي عبدالعزيز محمد المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   35727 قيد فى 16-11-2021 برقم 

ايداع  11005 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

5 - منتصر مراد طه محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   37004 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

12966 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

6 - محمد رأفت محمد محارب كاشيك  تاجر فرد سبق قيده برقم   37349 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

13505 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائى

7 - اسماء منسى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   38538 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  1901 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائى

8 - علء فرج عبدالمعطى عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   39553 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  

8522 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط الرئيسي الخر واقتصار النشاط 

علي الرئيسي فقط

9 - كريمه ممدوح ابراهيم الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم   36787 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  

12627 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

10 - ابتسام بركات عبدالمالك مقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1068 قيد فى 15-09-2008 برقم ايداع  

1154 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

11 - احمد عباده محمد خازندار  تاجر فرد سبق قيده برقم   3541 قيد فى 20-09-2010 برقم ايداع  1196 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط وانعدام التجاره نهائي

12 - عمر انور المغربى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   10576 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع  147 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

13 - ضحى رمضان محمد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28603 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع  

7349 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

14 - السيد محمد السيد عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29180 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  8376 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - حماده احمد سليمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   30123 قيد فى 14-02-2021 برقم ايداع  

1399 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

16 - محمد خليل عبدالعظيم جاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   16302 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  

5248 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط الرئيسي الخر بنشاط مقاولت 

عموميه متكامله واقتصر النشاط علي الرئيسي بنشاط تجارة تقاوي بذور زراعيه والرئيسي الخر بنشاط مكتب 

الستيراد والتصدير

17 - جلل فتحى ابراهيم الجارحى )الجارحى لتجارى السيارات(  تاجر فرد سبق قيده برقم   23155 قيد فى 

15-09-2019 برقم ايداع  5293 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط اتجارى

18 - اماني محمد ابراهيم شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   31199 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  

3347 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

19 - محمود عبدالفتاح محمود عاصي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32768 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  

6238 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل وفاه التاجر

20 - محمد عادل عبدالمحسن عبدالجواد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35435 قيد فى 2021-11-09 

برقم ايداع  10552 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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21 - هنيه مهدى طه عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   38847 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  2415 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

22 - وفاء عبدالجليل عمر كحيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   39510 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  3651 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

23 - محمود فوزى عبد العظيم عبد العليم فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   991 قيد فى 26-08-2008 برقم 

ايداع  1071 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

24 - هيثم محمد حامد ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   4936 قيد فى 04-12-2011 برقم ايداع  

1441 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

25 - جاسر فؤاد عبد الحميد الدكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9350 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع  

1556 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

26 - عصام طلعت عبدالستار طلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   18809 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  

1465 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن بالعنوان المسين طريق البهى - 

بملك / عبد ا عثمان محمد اسماعيل واقتصار النشاط علي الرئيسي الكائن بالعنوان قرية المجد - مركز بدر - 

بملك / جمعيه العروبه التعاونيه الزراعيه بتاريخ 2022/08/08

27 - احمد شعبان حمزة السعداوى فضيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   19356 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع  

5672 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

28 - محمد محمد حمدى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26780 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع  

4015 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

29 - سعيد خيرى محمود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28289 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  

6802 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

30 - سعاد عبدالحميد شحاته محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   35014 قيد فى 26-10-2021 برقم 

ايداع  9884 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

31 - فاطمه مبروك عبدالعزيز البغدادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   39636 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  

3881 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

32 - كرم شحات عيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   39788 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  4147 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

33 - دينا فوزي عبدالفضيل سليمان عقيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   35918 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

11302 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

34 - هادي محمد عبدالمجيد عبدالسميع لطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   36152 قيد فى 29-11-2021 برقم 

ايداع  11643 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

35 - جمال مسعود عوض عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   37431 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

13651 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

36 - محمود شعبان حسين محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   37790 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  

537 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

37 - اعتدال حسين محمد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   6752 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع  1406 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل وفاه التاجر

38 - عفاف راضي حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8031 قيد فى 26-10-2014 برقم ايداع  1811 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

39 - عاطف عبدالمنعم كامل سعد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30447 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع  

1993 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

40 - احمد ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34274 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  8667 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

41 - هاله صبحى احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34534 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  9093 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا
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42 - رشا محمد السيد محمد العيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35145 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

10075 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

43 - محمد خليل محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36826 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

12694 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

44 - كمال محمد الصافى رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم   36851 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

12730 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

45 - محمد عطيه سلطان عطيه عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15817 قيد فى 03-12-2017 برقم 

ايداع  5011 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

46 - الخطيب للنتاج الجيواني ) ايمن علي بسيوني الخطيب (  تاجر فرد سبق قيده برقم   18505 قيد فى 

28-02-2022 برقم ايداع  2789 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط 

الرئيسي الخر واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

47 - محمود محمد عبدالمالك عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   20085 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع  

7031 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

48 - محمود خالد محمود الفيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25930 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع  

7022 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط الرئيسي الخر واقتصار النشاط 

علي الرئيسي فقط

49 - سمر محمد رفعت محمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   38387 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

1666 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

50 - احمد محسن فرج سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   5251 قيد فى 05-04-2012 برقم ايداع  387 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائى

51 - صيدليه د مارلين سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم   12354 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع  3136 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره

52 - سعاد نصر ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17227 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  1809 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

53 - يوسف فتحى مختار احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   27919 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

13129 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر ) بقاله و سجائر جمله 

( واقتصر النشاط علي الرئيسي ) تصنيع المويتال مطابخ (

54 - جيهان خميس مغربى الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   3482 قيد فى 26-08-2010 برقم ايداع  

1122 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط لوفاة الممول

55 - رحاب على السعودى حمدى الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6544 قيد فى 29-08-2013 برقم ايداع  

1033 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

56 - منصور رجب حسين النفراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7208 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع  458 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

57 - احمد محمد محمد النقرود  تاجر فرد سبق قيده برقم   12420 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع  3238 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

58 - احمد رجب عبد الباسط ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   14686 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

3750 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسى الخر واقتصر النشاط على 

الرئيسى

59 - محمود سليمان سيد احمد البابلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20445 قيد فى 13-04-2020 برقم ايداع  

2227 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط المحل الرئيسي الخر ونشاطه 

مقاولت عموميه واقتصار النشاط علي المحل الرئيسي فقط

60 - محمود صابر محمد صميده الكافورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20486 قيد فى 28-01-2019 برقم 

ايداع  556 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

61 - محمد ضياء محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22786 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع  4677 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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62 - طارق عبدالمجيد محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32786 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  

6268 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

63 - احمد على فرماوي محمد الفرماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   33651 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  

7673 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

64 - حمدي حلمي بيسوني شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   34351 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  

8790 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجاري

65 - عبير محمد محمد الشيخ يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   37042 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  

13024 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا

66 - ادريس نصر محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   39149 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2973 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

67 - محمد فراج محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8057 قيد فى 30-10-2014 برقم ايداع  1853 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

68 - محمد عباس محمد يوسف الخللى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13320 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

8532 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي 

فقط

69 - خالد حسن عبدالغفار جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21357 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع  

2116 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى نهائيا

70 - عبدالمقصود علي عبدالمقصود سعداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22680 قيد فى 05-08-2019 برقم 

ايداع  4492 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف عن النشاط لتكرار السجل 

التجاري بنفس البيانات للسجل التجاري الذي يحمل رقم 27522 مكتب سجل تجاري الغرفة التجارية بالبحيرة

71 - امال مبروك محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31593 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع  4086 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

72 - محمد اسماعيل محمد جراده  تاجر فرد سبق قيده برقم   41072 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  

6332 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

73 - عماد صبرى حسب النبى البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1147 قيد فى 13-10-2008 برقم ايداع  

1242 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

74 - لبنى عبد ا عبد الرازق البردان  تاجر فرد سبق قيده برقم   7489 قيد فى 01-06-2014 برقم ايداع  

910 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

75 - محمد ابراهيم عبد الفتاح الحوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8315 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع  

2274 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

76 - محمود وجيه محمد محارم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8464 قيد فى 20-01-2015 برقم ايداع  143 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

77 - محمود أحمد سليمان الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8995 قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع  1008 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

78 - سماح محمد عبد ا عبد الرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم   12003 قيد فى 04-08-2016 برقم ايداع  

2561 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائى

79 - وليد فرج عطاا ابوفيوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   21447 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع  2291 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

80 - عصام السيد بهلول عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29301 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  

1113 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

81 - حاتم على علوان مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   37450 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  13676 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

82 - نبيل معوض سعد ابو عجيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   38794 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  

2327 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

Page 49 of 94 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

83 - ايمن هليل عبد القادر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   40990 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع  

6102 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

84 - ساميه كامل عبدالجيد رحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   34724 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  9409 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

85 - عمر مؤمن عبدالهادي الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35517 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  

10687 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

86 - احمد سعيد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13798 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع  8462 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط توريدات عمومية 

واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط وهو تجارة الزيوت والبطاريات والجنوط وتجارة الكاوتش بتاريخ 

2022/08/21

87 - احمد سعيد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13798 قيد فى 01-08-2017 برقم ايداع  2965 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط المحل الرئيسي الخر معرض سيارات 

واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط وهو تجارة الزيوت والبطاريات والجنوط وتجارة الكاوتش بتاريخ 

2022/08/21

88 - صيدلية د منار اشرف الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   25481 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  

1520 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى وال النشاط الى / صيدليه )

نورهان ياسر عبد ا يحيى(

89 - عطيات فاروق سعيد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   25837 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  

4555 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن بالعنوان حي الشروق- بملك / 

احمد السيد عبدالفتاح  واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

90 - عبدالمقصود على عبدالمقصود سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27522 قيد فى 16-09-2020 برقم 

ايداع  5451 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى نهائيا

91 - كريم ابراهيم عبدالقادر الزفرافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29224 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

8454 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

92 - خضره عبدالحميد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   37680 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  340 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

93 - مصطفى محمود بكر ابو هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   782 قيد فى 13-07-2008 برقم ايداع  839 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

94 - محمد محمد عبد العظيم المكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   5220 قيد فى 22-03-2012 برقم ايداع  

338 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

95 - احمد محمد المين محمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   19021 قيد فى 24-09-2018 برقم 

ايداع  5023 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

96 - حلمى الوردانى محمد حجاج حرحش )حرحش للمخللت  تاجر فرد سبق قيده برقم   32637 قيد فى 

26-07-2021 برقم ايداع  6002 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام 

النشاط التجارى

97 - رشا صلح ادريس عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   38845 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

2411 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا لنعدام النشاط التجاري

98 - علء ناصر عبدالعزيز امين الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33429 قيد فى 30-08-2021 برقم 

ايداع  7314 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

99 - محمد رجب سلمه الطحطاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   34568 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

9160 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

100 - موسى معز عزيز بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7806 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع  2713 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

101 - موسى معز عزيز بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7806 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع  2714 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط
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102 - موسى معز عزيز بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7806 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  7952 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام الرئيسي الخر واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

103 - سعيده محروس حسن على وافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17332 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع  

3470 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسى الخر واقتصر النشاط على 

الرئيسى

104 - سعيده محروس حسن على وافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17332 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  

5994 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسى الخر واقتصر النشاط على 

الرئيسى

105 - كريم محمد عبدالوهاب هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22562 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع  

4290 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى وذلك على 

النشاط الرئيسى والرئيسى الخر

106 - كريم محمد عبدالوهاب هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22562 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع  

5236 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط الرئيسى والرئيسى الخر

107 - كريم محمد عبدالوهاب هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22562 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع  

329 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط الرئيسى والرئيسى الخر

108 - فتحيه محمد سالم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   28908 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع  7895 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

109 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31265 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع  

9292 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي

110 - رفيق عبد الرحمن شحاته طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم   36979 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

12934 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

111 - على محمد عبد ا احمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   3065 قيد فى 04-05-2010 برقم ايداع  

613 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

112 - محمد انور محروس علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9138 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع  1237 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

113 - محمود عبدالعزيز محمود المستكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19869 قيد فى 05-12-2018 برقم 

ايداع  6622 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

114 - صبرى دمين عبدالواحد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   24298 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

9998 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الرئيسي الخر واقتصار النشاط علي 

الرئيسي فقط

115 - احمد محمد صبحى الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27346 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

5136 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

116 - بسام شوقى سالم والى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37638 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  277 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

117 - صفاء ربيع السيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   8229 قيد فى 07-12-2014 برقم ايداع  2148 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

118 - احمد احمد على المدخوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19385 قيد فى 28-10-2018 برقم ايداع  5725 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وفاه الممول

119 - ابانوب بشرى صبحى استاورو  تاجر فرد سبق قيده برقم   27117 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  

4654 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

120 - هاني صلح محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   32718 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  

6150 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

121 - محمد عبده عبداللطيف الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   34410 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

8893 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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122 - عز عبدالعزيز عبدا ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   35900 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

11273 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائي

123 - ابراهيم عبد العزيز محمود محمد القلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7987 قيد فى 14-10-2014 برقم 

ايداع  1735 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

124 - عزيزه عبدالعزيز عطيه عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13016 قيد فى 19-12-2016 برقم 

ايداع  4271 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

125 - شيماء عبد الوهاب احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   13771 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع  

1099 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

126 - حسين مرضى محمد رفاعى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15257 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع  

3927 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

127 - ماهر محمد هنداوي عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   35447 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

10572 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

128 - عبدالمنعم لطيف رزق السعدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36682 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

12450 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف نهائيا لنعدام النشاط التجاري

129 - وليد سعيد ابراهيم الجهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   888 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  5457 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل توقف نشاط الرئيسى الخر)حظيره مواشى حلب وتسمين

130 - حاتم السيد عبد الرحمن محمود حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3299 قيد فى 04-07-2010 برقم 

ايداع  906 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجارة نهائيا

131 - أمل عبدالمعطى المحمدى سلمه موافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10798 قيد فى 16-02-2016 برقم 

ايداع  535 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

132 - عبدالقادر على احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   20745 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع  1004 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

133 - هيام عوض فتحى عبدالجواد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   27024 قيد فى 17-08-2020 برقم 

ايداع  4486 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

134 - السعدي عبداللطيف السعدي رزق السعدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36741 قيد فى 2021-12-13 

برقم ايداع  12544 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

135 - اسلم محمد سعد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39064 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع  9210 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع بنشاط حظيرة مواشي لنتاج اللبان 

واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط مزرعة دواجن

136 - الصافى محمد الصافى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39182 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

3033 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط وترك التجاره نهائيا

137 - سعيده عبدالقادر صالح عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21157 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

10892 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا لنعدام النشاط التجاري

138 - سعيده عبدالقادر صالح عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21157 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع  

1773 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا لنعدام النشاط التجاري

139 - سعيده عبدالقادر صالح عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21157 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع  

7774 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا لنعدام النشاط التجاري

140 - محمود مصطفى بسيونى فوده فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   29720 قيد فى 25-01-2021 برقم 

ايداع  690 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

141 - كريمه على بسيونى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32923 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  6476 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

142 - محمد رافت عبدالعظيم عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   34507 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

9056 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط التجارى

143 - رشدي فتحي رشاد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   35058 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

9949 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى
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144 - زينب بلل السيد ابو حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   37267 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

13374 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل انعدام النشاط التجارى

145 - شعيب محمد مصطفي يحيي  تاجر فرد سبق قيده برقم   37367 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

13546 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

146 - جواهر عبدالعزيز عبدالكريم موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   37576 قيد فى 04-01-2022 برقم 

ايداع  185 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

147 - محمد شحاته محمد عبدالفتاح الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   37597 قيد فى 04-01-2022 برقم 

ايداع  210 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - محمود سعيد محمود البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   16317 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع   221 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - حماده عبدالتواب احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   35034 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع   9914 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - عنتر للمقاولت العموميه ) عنتر جمال عبدالحكيم حسانين ( تاجر فرد سبق قيده برقم   36531 قيد فى 

07-12-2021 برقم ايداع   12224 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

4 - شيماء عادل سعداوي شعبان خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   39567 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   

3760 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   42085 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع   

8772 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

6 - يسريه محمود محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   8249 قيد فى 08-12-2014 برقم ايداع   2174 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

7 - وليد مسعد شاهين عبد المالك تاجر فرد سبق قيده برقم   29531 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع   364 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - مينا طلعت راتب مخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   37076 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع   13088 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمود محمد عبدالنبى هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم   17671 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع   2590 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

10 - شريف ابوالعنين محمد ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم   20054 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع   

6975 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - عمرو عرفان عيدا  عبدالكريم عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   42003 قيد فى 2022-07-25 

برقم ايداع   8577 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - رضا السعيد عبدالواحد الطايع تاجر فرد سبق قيده برقم   17518 قيد فى 12-04-2018 برقم ايداع   

2306 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

13 - السيد عبدالمنصف عبدالعزيز الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   23003 قيد فى 03-09-2019 برقم 

ايداع   5041 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

14 - مروه حنفى محمد حنفى محارم تاجر فرد سبق قيده برقم   23181 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع   

5338 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - رمضان عبدا حميده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24686 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع   112 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - احمد صالح حسن علي ابوسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   41715 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع   

7852 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - مينا فوزى مسعد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   5546 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع   837 فى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

18 - خضره عبدالمعبود احمد الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم   29062 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع   

8167 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - خالد محمد المين السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   15850 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع   

5065 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - نصره ماهر سعداوي عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم   37439 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع   

13660 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 54 of 94 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

21 - محمد فتحى احمد شرف رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   16245 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع   

113 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - ايمان محمد محمد على المقمر تاجر فرد سبق قيده برقم   23797 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع   

6433 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

23 - شفيق عبدالمنعم محمد أبورزق تاجر فرد سبق قيده برقم   8589 قيد فى 15-02-2015 برقم ايداع   347 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - رشاد فتحى محمود جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   13581 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع   709 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - على محمود ابراهيم على الفرحاتى تاجر فرد سبق قيده برقم   22932 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع   

4933 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمد احمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   34684 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع   

9343 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - صفاء عبد النبى عبدا عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   983 قيد فى 26-08-2008 برقم ايداع   1063 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

28 - حمدي احمد كمال قاسم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   7588 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع   

1053 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - تامر جمعه محمود السيد سراج تاجر فرد سبق قيده برقم   17163 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع   

1703 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - المروه للتسويق اللكتروني ) مروه عباس مرسي عتمان ( تاجر فرد سبق قيده برقم   31974 قيد فى 

13-06-2021 برقم ايداع   4812 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

31 - سعيد فتحى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   42133 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع   6857 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - محمد اسماعيل ابوالمجد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   5965 قيد فى 22-01-2013 برقم ايداع   

102 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - مكتب البابلي للستثمار العقاري والزراعي ) محمود سليمان سيد احمد البابلي ( تاجر فرد سبق قيده برقم   

20445 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع   484 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  10,000,000.000

34 - سامى فهيم محمد فهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   23000 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع   5036 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - فرج احمد فرج على شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   27849 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع   

6008 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - حمدى عبد المنعم ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   31913 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع   

4683 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

37 - زين عيد صابر عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   10592 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع   181 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

38 - مجدى سمير سعيد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   13793 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع   1144 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - الصباحى عبدالعزيز محمد الفرجانى تاجر فرد سبق قيده برقم   17888 قيد فى 17-05-2018 برقم ايداع   

3004 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

40 - محمد خميس عبدالعزيز شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   5572 قيد فى 22-08-2012 برقم ايداع   

869 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - يوسف ابراهيم عطاا على تاجر فرد سبق قيده برقم   20921 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع   1315 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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42 - رضا محمود عبد الفتاح حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   28614 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع   

7367 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

43 - عصام السيد بهلول عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   29301 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع   

8598 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

44 - محمد على عبدالعزيز الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم   42312 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع   

9346 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - عاصم احمد توغان صابر تاجر فرد سبق قيده برقم   618 قيد فى 12-06-2008 برقم ايداع   660 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - مينا فوزى مسعد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم   5546 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع   837 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

47 - بهاء عبدالله عبدالنبى ابوالعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   6351 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع   706 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

48 - الحوفى لتجارة العلف ) رفعت محمد عبدالمقصود الحوفى تاجر فرد سبق قيده برقم   35356 قيد فى 

07-11-2021 برقم ايداع   10405 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

200,000.000

49 - نادر عوض عبدالستار جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   38700 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع   

2176 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - اشرف فوزى بطرس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   3200 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع   787 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - خالد محمود عبدالعاطى الفيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   18151 قيد فى 14-06-2018 برقم ايداع   

3454 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

52 - عبدالعزيز صلح فرج احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26896 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع   

4234 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

53 - عبدا ناصر حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   41676 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   7746 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - محمد محمد عبدالعظيم المكاوى) المكاوى لتوزيع العشاب و الزيتون و أدوات الحجامه( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   12249 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع   2947 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - شادية شعبان ابو اليزيد الحبال تاجر فرد سبق قيده برقم   18561 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع   

4196 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم   7806 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع   1438 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم   7806 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع   7952 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

58 - جيهان فتحي محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   38053 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع   1056 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - محمود احمد نور الدين احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   4757 قيد فى 27-09-2011 برقم ايداع   

1169 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

60 - ايمن سعد ابراهيم عجوه تاجر فرد سبق قيده برقم   20633 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   813 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - نصر فايز لطفى عطال تاجر فرد سبق قيده برقم   26463 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع   3475 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - مدحت محمد عبدالعزيز الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   39529 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع   

3697 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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63 - محمود مسعد بدران محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم   41969 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع   

8456 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

64 - محمد رضا هويدى هويدى بساط تاجر فرد سبق قيده برقم   5143 قيد فى 28-02-2012 برقم ايداع   

219 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

65 - يحيى عبدالستار عبداللطيف كريم تاجر فرد سبق قيده برقم   29243 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع   

8497 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

66 - اشرف وديع يوسف بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   29420 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع   169 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

67 - احمد محمد عبدا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   12911 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع   4111 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

68 - احمد سعيد احمد عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم   24627 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع   8 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

69 - رضا رجب احمد عبدالعزيز خشب تاجر فرد سبق قيده برقم   39340 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع   

3322 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - حسين عبدالرحمن ضيف ا عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   41130 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع   6457 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - اشرف عبد السلم عبد الستار سويطى تاجر فرد سبق قيده برقم   1192 قيد فى 23-10-2008 برقم ايداع   

1298 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

72 - شريف جمعه بسيونى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   13494 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع   569 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - سهام رمضان عويضه الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم   15337 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع   

4089 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - احمد عاصم طه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   23353 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع   5617 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - شيماء وجيه منصور محمد الجاويش تاجر فرد سبق قيده برقم   27064 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع   

4557 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

76 - احمد سعيد احمد عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم   24627 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع   8 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

77 - سعيده حامد على السعودى تاجر فرد سبق قيده برقم   41855 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع   8190 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمد السيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    2256 قيد فى 13-09-2009 برقم ايداع    1015 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط عنبر دواجن 

كائن بالعنوان قريه مبارك وادي النطرون - بملك / سعيد فهمي علي حسن مودع برقم 8821 بتاريخ 

2022/8/01 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

2 - احمد جمال يونس فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    7749 قيد فى 19-08-2014 برقم ايداع    1339 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط تجارة حاصلت 

زراعيه كائن بالعنوان مركز ابو المطامير امام مدرسه عبدالرحمن سليم - بملك / عبدالعزيز مرضي حسين صقر 

مودع برقم 8835 بتاريخ 2022/08/01 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

3 - محمود عبدالعزيز مرضى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    16999 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    

1413 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة رئيسى اخر بنشاط 

تجارة حاصلت زراعيه بعنوان امام مدرسه عبدالرحمن سليم الخاصه الطريق الجديد ابوالمطامير - بملك / سحر 

السيد موسى الشيخ بتاشيررقم 8839 للسجل 16999 مكتب غرفة دمنهور

4 - احمد ابراهيم محمد ابو اليزيد ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم    26565 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع    

3641 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو منجوج - بملك / محمد ابراهيم 

شبل الخولى

5 - هناء ممدوح حليم نبيه تاجر فرد سبق قيده برقم    28854 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    7797 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع محمود منصور - متفرع من عبد السلم 

الشاذلى - بملك / محمد معروف عبد المنعم ومياده احمد يحى

6 - احمد حمدى محمد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم    31382 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    3709 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه ابو صماده - بملك / محمد 

عبدالمعطي علي هيبه

7 - احمد مرسي عبدالعزيز مرسي هلول تاجر فرد سبق قيده برقم    34847 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

9598 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع المغربى الحوته - بملك / محمد 

محمد السعيد عوض

8 - عنتر للمقاولت العموميه ) عنتر جمال عبدالحكيم حسانين ( تاجر فرد سبق قيده برقم    36531 قيد فى 

07-12-2021 برقم ايداع    12224 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

قرية الشجاعه النوباريه  -بملك / سيد فهمى احمد الجالس

9 - فهيم رشاد فهيم نبيه تاجر فرد سبق قيده برقم    36959 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع    12907 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد بنشاط منفذ بيع مفروشات 

كائن بالعنوان ش نجيب محفوظ - دمنهور - البحيرة - بملك / رشاد فهيم نبيه هندي مودع برقم 8830 بتاريخ 

2022/08/01 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

10 - سلوي عبدالسلم عبدالعظيم الطحاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    38842 قيد فى 22-02-2022 برقم 

ايداع    2404 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع دغار - منشأة فاضل - 

بملك / سلوى عبدالسلم عبدالعظيم الطحاوى

11 - علء فرج عبدالمعطى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    39553 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    

8522 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع ابو حمزة - العلمية - بملك / 

حسين حسن عطية عبدالقادر

12 - علء فرج عبدالمعطي عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    39553 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

3732 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو حمزه العلميه - بملك / حسين 

حسن عطيه
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13 - علء فرج عبدالمعطي عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    39553 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

3732 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل عنوان الرئيسي الخر الي 

ع ابو حمزة - العلمية - بملك / حسين حسن عطية عبدالقادر واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بتاريخ 

2022/08/01

14 - احمد صلح عبدالواحد خيرالدين الدناصورى تاجر فرد سبق قيده برقم    22063 قيد فى 2019-06-09 

برقم ايداع    3365 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة أول الكوبري خلف 

صيدلية محمد حماد مدخل كفر الددوار - بملك / احمد رمزي علي علي ابراهيم

15 - سامى حسن احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    23097 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع    5195 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زاويه ابو شوشه - بملك / عاشور جابر 

احمد على قاسم

16 - محمود على مسعود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33455 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    7353 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش المحكمه - بملك / ياسر ممدوح 

عبدالفتاح السيد

17 - زينب احمد ابراهيم محمد غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم    39584 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

3785 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة البرنوجى - بملك / ناجي 

عبدالحليم ابوسيف جويده

18 - سعيد فتحى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42133 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    6857 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة البشير التابعه لقريه عبد السلم 

عارف

19 - عادل توفيق محمد الفجال تاجر فرد سبق قيده برقم    14428 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع    2282 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة جزيرة الرحمانيه - بملك / سعيده ابراهيم 

عبدالمجيد عماره

20 - شريف ابوالعنين محمد ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم    20054 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    

6975 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الثانوى العام - بملك / على 

عوض خليفه بديوى

21 - طلعت عبدالرازق عبدالحميد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم    24318 قيد فى 10-12-2019 برقم 

ايداع    7373 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر 

بنشاط حظيرة مواشي حلبه وتسمين كائن بالعنوان نجع عبدالوكيل نوار حوش عيسي - بملك / هاشم احمد سالم 

قريطم مودع برقم 8903 بتاريخ 2022/08/03 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

22 - بثينه محمد احمد هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    32164 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    5154 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزية الدعبوسى البعاديه - بملك / محمد 

عادل فرج محمد السنوسى

23 - حمديه فتحي عبدالغني الغرباوي تاجر فرد سبق قيده برقم    41705 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    

7830 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه 6 - بملك / سمير ابراهيم 

علي مصباح

24 - محمد على محمد فريد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    3502 قيد فى 01-09-2010 برقم ايداع    

1147 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 67 شارع الشهيد خالد العريان 

من شارع عبد عبدالسلم الشاذلى - بملك / خالد شكرى عبدالمجيد زنباع

25 - احمد عيد على بلبع تاجر فرد سبق قيده برقم    15849 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    3406 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق - لوقين - مرجان الكبري - بملك / عيد علي 

مهدي بلبع

26 - بلبع للستيراد و التصدير و توريد المستلزمات الطبية و الدوية البيطرية ) احمد عيد على بلبع ( تاجر فرد 

سبق قيده برقم    15849 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    5064 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل عنوان الرئيسي الخر الي العنوان ق لوقين - مرجان الكبري - بملك / عيد 

علي مهدي بلبع بتاريخ 2022/08/4
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27 - محمد خليل عبدالعظيم جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    16302 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    

205 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع قنديل - ش البورصه - ايتاي 

البارود - بملك / محمد راغب محمد الفقي

28 - محمد خليل عبدالعظيم جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    16302 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    

205 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط الرئيسي الخر 

مقاولت عمومية متكامله الكائن بالعنوان ش مدخل كفر الدوار امام مستشفي الشامله - بندر كفر الدوار واقتصر 

النشاط علي الرئيسي تجارة تقاوي بذور زراعيه والرئيسي الخر مكتب الستيراد والتصدير بتاريخ 

2022/08/04

29 - محمد خليل عبدالعظيم جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    16302 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

5248 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش مدخل كفر الدوار - امام 

مستشفي الشامله - بندر كفر الدوار - بملك / مجدي خليل عبدالعظيم جاهين

30 - ايهاب عبدالمنعم عثمان النن تاجر فرد سبق قيده برقم    21696 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع    

2732 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه الشرقاوى _ زبيده _ بملك 

/ عبد المنعم عثمان مصطفى النن

31 - مختار محمد بسيونى غراب تاجر فرد سبق قيده برقم    23336 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع    

5595 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بنشاط منشر 

جبنه رومى الكائن بالعنوان منشاه المطران دسونس ام دينار - بملكه )مختار محمد بسيونى غراب( مودع برقم 

8948 بتاريخ 2022/08/04 مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور

32 - سعيد محمد حسانين سويد تاجر فرد سبق قيده برقم    24826 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    368 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية النتاج الول جمعية الهدى الزراعيه 

العشر الف بملك / ايمن كمال محمد جادا

33 - ايفا غالى ناشد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    36670 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    12430 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة رئيسى اخر  بنشاط قطع غيار 

سيارات بعنوان مساكن مبارك نهاية التدريب المهنى - ايتاى البارود - بملك / عبدالراضى محروس الشافى خليل  

بتاشير     بتاريخ 2022/8/3للسجل 36670 سجل غرفة دمنهور

34 - حسن داود عبدالصمد حسن مرعي تاجر فرد سبق قيده برقم    40033 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

4603 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية المراعوه - كوم اشو - بملك 

/ كرم داود عبدالصمد حسن

35 - محمد موسى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    42167 قيد فى 10-12-2009 برقم ايداع    

11413 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التاشير بنقل المقر الرئيسى 

للسجل من محافظه السكندريه لمحافظه البحيره بالعنوان / 28 شارع الحدائق - قسم كفر الدوار - البحيره

36 - نصر معوض عبدالغنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    15242 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع    

3892 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع خالد بن الوليد متفرع من 

مسجد الحناوى - بملك / توفيق محمد توفيق

37 - مروه حنفى محمد حنفى محارم تاجر فرد سبق قيده برقم    23181 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع    

5338 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش زاويه الربعين - بملك / محمد 

محمد جمعه ابو عبدا

38 - عباس عمر فتحى عباس عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    23995 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    

6823 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة العمده - شرنوب - بملك / 

محمد خيري محمد اسماعيل عوض

39 - اسلم هشام عبدالمعطى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    24371 قيد فى 15-12-2019 برقم ايداع    

7488 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة رئيسى اخر بنشاط 

مبيدات واسمده ورقيه وعنوانه 75 عقار 41 النوباريه - بملك / احمد فتحى محمد قطب عبيد  بتاشير رقم8989 

بتاريخ 2022/8/7 للسجل الرقم 24371 سجل غرفة دمنهور
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40 - العيارى لتجارة السيارات ) عصام محمود عطاا العيارى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    24555 قيد فى 

26-12-2019 برقم ايداع    7797 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم 

افتتاح رئيسى اخر بنشاط مربى ومورد مواشى حلب وتسمين بالعنوان قرية العيارى - جناكليس بملك / محمود 

عطال شلبى العيارى  بتاشير    بتاريخ 2022/8/7 للسجل رقم 24555 سجل غرفة دمنهور

41 - نور علء الدين على الحناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    36002 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

11404 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه شعير - قرطسا - بملك / 

احمد السيد العطار

42 - سامح خليل طه الخويسكى  تاجر فرد سبق قيده برقم    40128 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    

4795 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق السابعه حسن علم - بملك / 

ممدوح صبرى محمد هندى

43 - مينا فوزى مسعد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    5546 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع    837 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مكتب 

استيراد وتصدير وتجاره حبوب كائن بالعنوان طريق المركب عزبه عاشور - ابو المطامير - بملك / فوزي مسعد 

معوض مودع برقم 9039 بتاريخ 2022/08/08 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

44 - هيثم اسماعيل صلح دسوقى خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    6241 قيد فى 14-04-2013 برقم ايداع    

507 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مدخل البلتاجى - طريق المسين - 

بملك / حنان قطب ياسين قطب ربيع

45 - على خليل على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    13665 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    878 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الشيخ الشعراوى - بملك / وليد محمد 

عبدالجواد حامد

46 - راغب عبدالملك راغب اسطفان تاجر فرد سبق قيده برقم    15595 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    

4623 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الجمرك - وحده 9 بالمبنى 

الستثمارى بالمنطقه الثانيه بميناء السكندريه الثانى

47 - اخلص عبدالمنعم احمد مندور تاجر فرد سبق قيده برقم    17623 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع    

2518 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المحل رقم 4 بمنطقه سوق الحى 

الثانى مدينه النوباريه - بملك / محمد محمد عمر نصار

48 - عصام طلعت عبدالستار طلب تاجر فرد سبق قيده برقم    18809 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

1465 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المسين طريق البهى - بملك / عبد 

ا عثمان محمد اسماعيل

49 - عصام طلعت عبدالستار طلب تاجر فرد سبق قيده برقم    18809 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع    

4619 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية المجد - بملك / جمعيه 

العروبه التعاونيه الزراعيه

66 - ايمن علي بسيوني الخطيب)الخطيب للنتاج الحيوانى( تاجر فرد سبق قيده برقم    18505 قيد فى 

29-07-2018 برقم ايداع    4093 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو 

دراع شمال التحرير - بملك / مسعد احمد حسين عراقيب

50 - عصام طلعت عبدالستار طلب تاجر فرد سبق قيده برقم    18809 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع    

4619 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الي العنوان 

المسين طريق البهى - بملك / عبد ا عثمان محمد اسماعيل والغاءه واقتصار النشاط علي الرئيسي الكائن 

بالعنوان قرية المجد - مركز بدر - بملك / جمعيه العروبه التعاونيه الزراعيه والفرع الكائن بمدينه السادات الوحدة 

السكنية رقم ) 1 ( قطعه رقم ) 7 ( محور خدمات الحي الثاني بجوار السينما الشتوي مدينة السادت - بملك / تامر 

محمد سمير عبده رمضان بتاريخ 2022/08/08

51 - وجيه محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23422 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    5719 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع جديد للنشاط كائن بالعنوان 

امام الساحه الشعبيه - ايتاى البارود بملك / هانى عبدالكريم السيسى مودع برقم 0000 بتاريخ 2022/08/08 

كتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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52 - احمد خلف عطيه شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    25176 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع    1004 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط مزرعه 

دواجن كائن بالعنوان منشأة ميت غمر - الدلنجات - البحيرة - بملك / عائده محمد عبدالوهاب محمد مودع برقم 

9058 بتاريخ 2022/08/08 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

53 - محمد صبحى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    31581 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    

4062 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كفر مساعد - بملك / مدحت محمد 

فهمى عبدالجواد

54 - عزت سليمان محمد ابوعدس تاجر فرد سبق قيده برقم    34875 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    

9648 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

استيراد وتصدير كائن بالعنوان شارع التوحيد ارض الجمعيه - مركز بدر - بملك / سماح محمد يحيي محمد 

الهادي مودع برقم 9066 بتاريخ 2022/08/08 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

55 - خالد محمد المين السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    15850 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

5065 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش عبدالله - من ش الروضه - 

دمنهور - بملك / فوقيه محمد ابراهيم التحفه

56 - هانى محمد عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    22172 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع    

3593 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد للنشاط كائن 

بالعنوان القطعه رقم 204 شارع ابو بكر الصديق المنطقه السكنيه 23 - بملك / محمد عبدالجواد احمد فرج مودع 

برقم 3484 مقيد برقم 30003  بتاريخ 2022/08/09 سجل تجاري مكتب منوف

57 - محمود عصران ابوالعنين عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم    31300 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

3548 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسي اخر بنشاط 

بيع اعشاب ويزوت طبيعيه وعسل كائن بالعنوان العامريه 2 ش طيبه 1 امام مسجد الرضوان مودع برقم 9291 

مقيد برقم 67840 بتاريخ 2022/08/09 مكتب سجل تجاري غرفة السكندريه

58 - احمد رجب جلل عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    40045 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

4632 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة رئيسي اخر بنشاط بقاله 

بالعنوان قريه 11 بذور - مركز ابو المطامير - بملك / ناجح جلل عبدالحميد مودع برقم 9083 بتاريخ 

2022/08/09 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

59 - صيدلية د محمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    4922 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع    1419 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط تجارة وتوزيع 

لوازم مستحضرات التجميل والصيدليات وتوريدات المستشفيات والتعبئة لدي الغير كائن بالعنوان بندر كفر الدوار 

بجوار بن النجار خلف المحكمه - بملك / عبدالحميد سعد عبدالرازق برأس مال 25000 ) خمسه وعشرون الف 

جنيه ( مودع برقم 9154 بتاريخ 2022/08/10 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

60 - قريطم للحاصلت الزراعية ) رجب ابراهيم عبدالوهاب قريطم ( تاجر فرد سبق قيده برقم    13763 قيد 

فى 14-03-2017 برقم ايداع    1085 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح فرع للرئيسي بنشاط فرز وتعبئه حبوب وحاصلت زراعيه كائن بالعنوان قريه المعركه مركز بدر - بملك 

/ محمد ابراهيم عبدالوهاب قريطم مودع برقم 9136 بتاريخ 2022/08/10 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

61 - كريم احمد فؤاد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    29265 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع    2554 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشاه الحبشى - بملك / رمضان محمد 

حسن الزناتى

62 - كريم احمد فؤاد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    29265 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع    8529 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل عنوان الرئيسى الخر ليصبح : 

منشاه الحبشى - بملك / رمضان محمد حسن الزناتى
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63 - حسين صالح احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    32411 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

5573 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط منفذ 

بيع منظفات صناعيه ومستحضرات تجميل بالعنوان منفذ رقم 1 يسار من الداخل شارع وسط المدينه خلف مركز 

وادي النطرون القديم بملك / جمعيه الوفاء لظباط الشرطة بالبحيرة برأس مال 5000 خمسه الف جنيه مودع 

برقم 9125 بتاريخ 2022/08/10 سجل تجاري غرفة دمنهور

64 - حسين صالح احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    32411 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

5573 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط عطاره 

وبقاله بالعنوان منفذ رقم 1 يمين من الداخل شارع وسط المدينه خلف مركز وادي النطرون القديم بملك / جمعيه 

الوفاء لظباط الشرطة بالبحيرة برأس مال 5000 خمسه الف جنيه مودع برقم 9127 بتاريخ 2022/08/10 

سجل تجاري غرفة دمنهور

65 - رجب محمد عبدالحليم محمد الفقي تاجر فرد سبق قيده برقم    37094 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

13111 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط بقاله 

بالعنوان جبارس بحري - ايتاي البارود - بملك / ساميه محمد عبدا الروبي برأس مال 50000 خمسون الف 

جنيها مودع برقم 000 بتاريخ 2022/08/10 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

67 - ايمن علي بسيوني الخطيب)الخطيب للنتاج الحيوانى( تاجر فرد سبق قيده برقم    18505 قيد فى 

29-07-2018 برقم ايداع    4093 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

التوقف عن المحل الرئيسي الخر بنشاط تربيه وتسمين ماشيه الكائن بالعنوان فرع5قرية الظافر-شمال التحرير-

بملك/محمد حسين بهنسي شريف واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط مزرعه دواجن بتاريخ 2022/08/11

68 - الخطيب للنتاج الجيواني ) ايمن علي بسيوني الخطيب ( تاجر فرد سبق قيده برقم    18505 قيد فى 

28-02-2022 برقم ايداع    2789 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

فرع 5 قرية الظافر- شمال التحرير- بملك / محمد حسين بهنسي شريف

69 - محمود خالد محمود الفيومي تاجر فرد سبق قيده برقم    25930 قيد فى 05-05-2020 برقم ايداع    

2457 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط المحل الرئيسي 

الخر ونشاطه مكتب تصدير وتجارة حاصلت زراعيه الكائن بالعنوان عقار رقم 538 الحى الثانى غرب 

النوباريه - بملك / اشرف حسن محمد حسن غلب واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط ونشاطه مكتب تصدير 

بتاريخ 2022/08/11

70 - فرحان السيد محمد الزغبى بلل تاجر فرد سبق قيده برقم    28099 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    

6437 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط تصنيع 

اخشاب كائن بالعنوان بير صديق - ادكو - بملك / فرحان السيد محمد الزغبي بلل برأس مال قدره 50000 جنيه 

) خمسون الف جنيه فقط ل غير ( مودع برقم 9171 بتاريخ 2022/08/11 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

71 - صيدلية د  احمد السيد حمدى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    30688 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    

2462 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بالرئيسى بنشاط 

صيليه الكائن بالعنوان قريه طيبه - بملك / جابر السيد عبداللطيف فوده مودع برقم 9188 بتاريخ 2022/08/11

مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور

72 - صفاء عبد النبى عبدا عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    983 قيد فى 26-08-2008 برقم ايداع    

1063 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابيس  9/3 - بجوار مسجد 

محمود عمار - بملك / مصرى حسن احمد محمد

73 - يوسف فتحى مختار احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    27919 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

13129 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 9 شارع الحرار من شارع 

الجمهوريه - بملك - احمد محمد رفعت عبدالقوى الحوفى

74 - يوسف فتحى مختار احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    27919 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    

6129 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العايشة - بملك / الشافعي علي 

السيد رجب
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75 - يوسف فتحى مختار احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    27919 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    

6129 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط الرئيسي الخر 

بنشاط بقاله وسجائر جمله و تعديل العنوان الي 9 شارع الحرار من شارع الجمهوريه - بملك - احمد محمد 

رفعت عبدالقوى الحوفى واقتصر النشاط علي الرئيسي فقط بتاريخ 2022/08/14

76 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن البخ تاجر فرد سبق قيده برقم    35087 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

9984 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط سوبر 

ماركت بالعنوان موقف طنطا متفرع من شارع الفيروز بملك / سعيد احمد عبدالعزيز برأس مال 20000 مودع 

برقم 9219 بتاريخ 2022/08/14 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

77 - اسلم محمد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    39064 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    2822 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع للرئيسي بنشاط مزرعة 

دواجن كائن بالعنوان كوم الفرج ابو المطامير - بملك / عبدالباسط توفيق احمد برأس مال 50000 جنيه ) 

خمسون الف جنيه فقط ل غير ( مودع برقم 9210 بتاريخ 2022/08/14 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

78 - سعيد فتحى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42133 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    6857 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه البشير التابعه لقريه عبدالسلم 

عارف - بملك / بهاء احمد عبدالفتاح

79 - سعيد فتحى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42133 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    6857 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع مرسى على - جمال عبد الناصر 

عزبة المفتى

80 - الزناتي للسيارات ) اسلم الزناتي عبدالمعطي الزناتي ( تاجر فرد سبق قيده برقم    42166 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع    8972 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاع فرع للرئيسي بنشاط معرض تجارة سيارات كائن بالعنوان ابيس 8 محرم بك - بملك / الزناتى عبدالمعطى 

مودع برقم 9439 مقيد برقم 67885 بتاريخ 2022/08/14 مكتب سجل تجاري غرفة السكندرية

81 - حسن مصطفى احمد برنجى تاجر فرد سبق قيده برقم    724 قيد فى 02-07-2008 برقم ايداع    778 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط خلط وتعبئة 

مخصبات زراعية كائن بالعنوان وادي النطرون - المنطقة الصناعية قطعه رقم 425 بملك / حسن مصطفي احمد 

برنجي برأس مال 10000 ) عشره الف جنيها مصريا ل غير ( مودع برقم 9279 بتاريخ 2022/08/15 

مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

82 - محمد خليل خليل شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    3048 قيد فى 02-05-2010 برقم ايداع    595 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ديروط - بملك / محمود خليل خليل 

شاهين

83 - احمد السيد يوسف راتب تاجر فرد سبق قيده برقم    9907 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع    2429 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع المنتزة بملك / فهيم كامل غبر 

ابوالسعد

84 - أحمد رجب عبدالباسط أبوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم    14686 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    

2759 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الرئيسى الخر بنشاط 

معرض تجاره سيارات واقتصر النشاط على الرئيسى فقط وهو مكتب مقاولت عموميه

85 - مكتب البابلي للستثمار العقاري والزراعي ) محمود سليمان سيد احمد البابلي ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

20445 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    484 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة مول ولد البلد - العشرة الف- بملك/ محمود احمد عبدالمعز

86 - مكتب البابلي للستثمار العقاري والزراعي ) محمود سليمان سيد احمد البابلي ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

20445 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    484 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة التوقف عن نشاط المحل الرئيسي الخر بنشاط مقاولت عموميه واقتصار النشاط علي المحل 

الرئيسي فقط بتاريخ 2022/08/15
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87 - سامى فهيم محمد فهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    23000 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع    

5036 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المسين بجوار السوق- بملك/ 

عبدالعزيز حسين على

88 - محمد احمد لبيب عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    24440 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    7600 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النوبارية- القطعة رقم 7 الصناعية الثانية- 

بملك/ محمد عتريس مهدي سالم

89 - ميلد ناجح ذكى حرز تاجر فرد سبق قيده برقم    28910 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    7898 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية الفيروز - بملك / فهمى بصرى 

احمد سعيد

90 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    31265 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع    

3477 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط 

مزرعة دواجن بالعنوان عزبة المفتش - بجوار مسجد الطماوي - المحمودية - بملك / عبدالعزيز اسماعيل جمعه 

صابر برأس مال 50000 جنيه ) خمسون الف جنيها ل غير ( مودع برقم 9292 بتاريخ 2022/08/15 مكتب 

سجل تجاري غرفة دمنهور

91 - صيدليه الدكتور وائل عرفان تاجر فرد سبق قيده برقم    6338 قيد فى 21-05-2013 برقم ايداع    680 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع السكه الحديد بجوار بنك التنميه 

والتمان الزراعى

92 - محمد عباس محمد يوسف الخللى تاجر فرد سبق قيده برقم    13320 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

8532 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النوبارية - شقه 5 عقار رقم10 

اللف وحدة - بملك / عطيه يوسف يوسف الخللى *****

93 - محمد عباس محمد يوسف الخللى تاجر فرد سبق قيده برقم    13320 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الي النوبارية - 

شقه 5 عقار رقم10 اللف وحدة - بملك / عطيه يوسف يوسف الخللى واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بتاريخ 

2022/08/16

94 - محمد عباس محمد يوسف الخللى تاجر فرد سبق قيده برقم    13320 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عقار رقم 7 تجاري سنتر المدينة - 

غرب النوبارية - بملك / ابراهيم يوسف بدران

95 - اسلم محمد نجيب احمد البطاط تاجر فرد سبق قيده برقم    18998 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    

4971 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتاح فرع للرئيسي بنشاط مطعم 

اسماك ومشويات كائن بالعنوان ق اكوا فيو - الساحل الشمالي الكيلو 91 - طريق اسكندريه مطروح - محل رقم 

2.3 العماره رقم 54 - العلمين - بملك / صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة برأس مال 20000 جنيه ) 

عشرون الف جنيها فقط لغير ( مودع برقم 2198 مقيد برقم 20095 بتاريخ 2022/08/16 مكتب سجل 

تجاري مرسي مطروح

96 - شاديه ذكريا محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    21051 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

1580 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه الجنبيهى - تبع منشيه 

البراهميه - بملك / احمد ابرهيم جاد ا غنيم

97 - وائل راوى غيضان حسن مشرف ) الراوى فيت ( تاجر فرد سبق قيده برقم    23067 قيد فى 

08-09-2019 برقم ايداع    5146 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

اعلى كافتريا الرشيدى - شقته رقم 5 الدور الثانى ش جلل قريطم - بملك / امل ابراهيم محمد عبداللطيف

98 - صبري حمدي عثمان الصيفي تاجر فرد سبق قيده برقم    34921 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9720 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع للرئيسي بنشاط 

مطعم تجهيز وتحضير مأكولت فول وطعميه بالعنوان امام موقف بولين - كوم حمادة البحيرة - بملك / 

عبدالمجيب مصطفي سليمان برأس مال 12000 جنيه ) اثني عشر الف جنيها فقط لغير ( مودع برقم 9329 

بتاريخ 2022/08/16
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99 - محمد خميس عبدالعزيز شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    5572 قيد فى 22-08-2012 برقم ايداع    

869 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الخليفه عمر بن عبدالعزيز - ابو 

الريش - بملك / محمد خميس عبدالعزيز شحاته

100 - محمد محمد جمال عبد المعطى الوليلى تاجر فرد سبق قيده برقم    6036 قيد فى 12-02-2013 برقم 

ايداع    196 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط 

معرض موبيليا كائن بالعنوان شارع المستشار المتفرع من شارع المشير المتفرع من عبدالسلم الشاذلي - دمنهور 

- بملك / جميله عبدالحميد محمود برأس مال 100000 ) مائة الف جنيه فقط لغير ( مودع برقم 9422 بتاريخ 

2022/08/17

101 - سمير فتحي عبد العزيز هندي تاجر فرد سبق قيده برقم    8020 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    

964 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش المساحه متفرع من ش الجلء - 

بملك / محمود على عبدالحميد سرور

102 - سمير فتحي عبد العزيز هندي تاجر فرد سبق قيده برقم    8020 قيد فى 23-10-2014 برقم ايداع    

1794 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل عنوان الفرع : ش 

المساحه متفرع من ش الجلء - بملك / محمود على عبدالحميد سرور

103 - على محمود محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    27483 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    5388 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط ) جزارة ( 

كائن بالعنوان الحي الثاني - غرب النوبارية - بملك / عمرو محمود محمد علي مودع برقم 9372 بتاريخ 

2022/08/17 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

104 - عصام السيد بهلول عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    29301 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

8598 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الرئيسى الخر 

بنشاط صناعه وتجاره الخشاب واقتصر النشاط على الرئيسى فقط

105 - راشد اسامه راشد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    39503 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

3641 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط 

مبيدات زراعيه كائن بالعنوان مدخل النجاح مركز بدر - بملك / راشد عبدا محمود راشد برأس مال 200000 

جنيه ) مائتان الف جنيه فقط لغير ( مودع برقم 000 بتاريخ 2022/08/17 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

106 - احمد سامى السيد قطب سالم هلوت تاجر فرد سبق قيده برقم    41665 قيد فى 21-06-2022 برقم 

ايداع    7716 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي 

بنشاط قطع غيار سيارات بالعنوان كفر لحيمر - م الدلنجات - البحيرة - بملك / اشرف محمد يونس السيد مودع 

برقم 9401 بتاريخ 2022/08/17 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

107 - عاصم احمد توغان صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    618 قيد فى 12-06-2008 برقم ايداع    660 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة جناكليس - بملك / محمد عبدالحميد 

الصابرعباسى

108 - احمد عطيه على على المنزلوى تاجر فرد سبق قيده برقم    23912 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع    

6670 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط 

مزرعة دواجن كائن بالعنوان كدوة البنات القطرة الشرقية - ابو حمص - بملك / فايز صلح الدين فايز محمد 

برأس مال 50000 جنيه ) خمسون الف جنيه فقط ل غير ( مودع برقم 0000 بتاريخ 2022/08/18 مكتب 

سجل تجاري غرفة دمنهور

109 - ايهاب ممدوح ابراهيم غالب خنيزي تاجر فرد سبق قيده برقم    36995 قيد فى 20-12-2021 برقم 

ايداع    12955 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسى 

بنشاط مزرعة دواجن كائن بالعنوان بطورس ابو حمص بملك / امل ممدوح ابراهيم غالب براس مال 50000 

مودع برقم9456 بتاريخ 2022/8/18 للسجل 36955 بسجل غرفة البحيره
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110 - احمد سعيد عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13798 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    

1149 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن المحل الرئيسي الخر 

بنشاط توريدات عمومية بالعنوان شارع الجمهورية - الدلنجات - بملك / جمال عبدالمنعم محمود مسعود هندي 

واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط وهو تجارة الزيوت والبطاريات والجنوط وتجارة الكاوتش بتاريخ 

2022/08/21

111 - احمد سعيد عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13798 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    

1149 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن المحل الرئيسي الخر 

بنشاط معرض سيارات بالعنوان مقابل مسجد بكين - بملك / ناجح سعيد ا محمد واقتصار النشاط علي الرئيسي 

فقط وهو تجارة الزيوت والبطاريات والجنوط وتجارة الكاوتش بتاريخ 2022/08/21

112 - حازم سيد احمد السيد عبد النبي تاجر فرد سبق قيده برقم    17829 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع    

2897 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافة فرع جديد للنشاط بعنوان 

كوم حماده - شارع الثوره - بملك / ناديه مبروك محمد الدسوقى بايداع9544 بتاريخ 2022/8/21 للسجل 

17829 سجل غرفة دمنهور

113 - عطيات فاروق سعيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    25837 قيد فى 21-04-2020 برقم ايداع    

2283 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة حي الروضة - بجوار بوابة 

الدلنجات - بملك / محمد مسعود عبدالعزيز

114 - عطيات فاروق سعيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    25837 قيد فى 21-04-2020 برقم ايداع    

2283 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الي العنوان 

حي الشروق - الدلنجات - بملك / احمد السيد عبدالفتاح وانعدام النشاط للفرع واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط 

الكائن بالعنوان حي الروضة - بجوار بوابة الدلنجات - بملك / محمد مسعود عبدالعزيز بتاريخ 2022/8/21

115 - عطيات فاروق سعيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    25837 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

4555 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة حي الشروق- بملك / احمد السيد 

عبدالفتاح

116 - شلبي للتوزيع والتجارة المواد الغذائيه ) مصطفى رأفت جمعه شلبي ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

30073 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع    1317 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة عزبه مظهر عزب شبرا - بملك / احمد رجب عبدالجيد الطنطاوى

117 - عماد محمد عبدالمقصود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    31205 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    

3353 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط حظيره 

مواشى الكائن بالعنوان دسونس ام دينار - بملك / عبدالناصر عبد المقصود حسن ابراهيم مودع برقم 9522 

بتاريخ 2022/8/21 مكتب سجل غرفه دمنهور

118 - رفعت زاكر بدوى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36218 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

11750 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع فى العنوان الغيته 

ابوالمطامير - بملك /على محمد على عبدالقوى براس مال 5000 بتاشير   بتاريخ 2022/8/21 للسجل 

36218 سجل غرفة دمنهور

119 - عبد البارى نصر ابو شعيشع عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    36385 قيد فى 05-12-2021 برقم 

ايداع    12024 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة حمد ابوحمده 

النجيلى - بملك / وليد ابراهيم عبدالستار ابوالخير

120 - اشرف فوزى بطرس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    3200 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع    

787 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش فجر السلم - بملك / محمود 

سامى محمد متولى

121 - مؤسسة مقاولي اسكندرية ACG عبد المقصود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    27522 قيد فى 

02-11-2010 برقم ايداع    795 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة 

رقم 7 - المنطقة الصناعية الولى مدينة النوباريه- بملك / آلء وفيق ابراهيم ابراهيم ****
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122 - مؤسسة مقاولي اسكندرية ACG عبد المقصود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    27522 قيد فى 

02-11-2010 برقم ايداع    795 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعدل الرئيسي الخر الي نشاط مكتب مقاولت والغاءه بالعنوان برج العرب الجديدة - شقة 15 - عمارة 10 

المجاورة 8 اقتصادي أ - واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط مصنع تشكيل معادن بالعنوان قطعة رقم 7 - 

المنطقة الصناعية الولى مدينة النوباريه- بملك / آلء وفيق ابراهيم ابراهيم بتاريخ 2022/08/22

123 - عبدالمقصود على عبدالمقصود سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    27522 قيد فى 16-09-2020 برقم 

ايداع    5451 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية برج العرب الجديدة - 

شقة 15 - عمارة 10 المجاورة 8 اقتصادي أ -

124 - محمد امين عبدالمجيد عوض البدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    34139 قيد فى 22-09-2021 برقم 

ايداع    8420 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش المتولى - بملك / 

السعيد السيد احمد دعبيس

125 - امين الديب مبروك امين ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    21268 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع    

1961 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط ورشه نجاره 

الكائن بالعنوان بجوار المعهد الدينى - بملك / فهيم انور ابراهيم براسمال 20000 ) عشرون الف جنيه فقط لغير 

( مودع برقم9640 بتاريخ 2022/08/23 مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور

126 - مصطفى ربيع طه سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    27497 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    5409 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع البساتين - بملك / امال محمد محمد 

نجا

127 - احمد اسماعيل ضيف جودة حرفوش تاجر فرد سبق قيده برقم    32544 قيد فى 13-07-2021 برقم 

ايداع    5821 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع للرئيسى 

بالعنوان الزينى بملك / اسماعيل ضيف جوده حرفوش براس مال 50000 بتاشير9597بتاريخ 2022/8/23 

لللسجل 32544

128 - سالم علي ابراهيم مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    37017 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

12981 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مزرعه 

دواجن الكائن بالعنوان قريه ابو العدا - الغتيه - بملك / على ابراهيم مصطفى خطاب مودع برقم9634 بتاريخ 

2022/08/23 مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور

129 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم    7806 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    7952 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الندلس - بملك / اشرف على 

صقر

130 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم    7806 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع    1438 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة انعدام النشاط للرئيسي الخر بنشاط 

ملبس جاهزة بالعنوان شارع الندلس - بملك / اشرف على صقر واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط بتاريخ 

2022/08/24

131 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم    7806 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع    1438 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة انعدام الفرع بنشاط ملبس جاهزة 

بالعنوان شارع مهران - بملك / سالي فوزي عبده فرج بالتاشير رقم 2713 واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط 

بتاريخ 2022/08/24

132 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم    7806 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع    1438 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة انعدام الفرع بنشاط ملبس جاهزة 

بالعنوان شارع مهران - بملك / سالي فوزي عبده فرج بالتاشير رقم 2714 واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط 

بتاريخ 2022/08/24

133 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم    7806 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع    1438 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع علي بن ابي طالب - بملك / سالي 

فوزي عبده فراج
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134 - محمد رمزى محمد ابراهيم النخلوى تاجر فرد سبق قيده برقم    12862 قيد فى 29-11-2016 برقم 

ايداع    4006 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم الفرج _ بملك / 

مسعد عبدالرازق سعد خليل

135 - الشحات على الشحات عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    13435 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع    

473 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع للرئيسي بنشاط 

عطاره كائن بالعنوان الحي الثاني النوبارية - بملك / رأفت الحسين خليفه محمد برأس مال 15000 جنيه ) خمسه 

عشر الف جنيه فقط لغير ( مودع برقم 9661 بتاريخ 2022/08/24 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

136 - سعيده محروس حسن على وافى تاجر فرد سبق قيده برقم    17332 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع    

1979 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن محل الرئيسى الخر 

بنشاط )تجاره اعلف(والتوقف عن الرئيسى الخر بنشاط )حظيره لتربيه وتجاره المواشى( واقتصر النشاط على 

الرئيسى بنشاط )تجاره زيوت سيارات(

137 - نجلء بسيونى محمد الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    17632 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع    

2530 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة جنبواى - بملك / مصطفى جوده 

عليوه

138 - احمد عبدالوكيل عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29623 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع    

510 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط تجارة 

حاصلت زراعيه بالعنوان ع مقبل قافله - بملك / مسعد صالح معوض عبدالسلم براس مال 25000 بتاشير 

9669 بتاريخ 2022/8/24 للسجل 29623 سجل غرفة دمنهور

139 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    31265 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع    

3477 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط الفرع بنشاط 

حظيرة مواشي لنتاج اللبان بالعنوان عزبه المروحه - سيدى عقبه - بملك - ملكه حسن على شحاته واقتصار 

النشاط علي الرئيسي فقط بنشاط مزرعة دواجن بتاريخ 2022/08/24

140 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    31265 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع    

3477 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بجوار مسجد الطماوي - عزبة 

المفتش - سيدي عقبه - بملك / عبدالعزيز اسماعيل جمعه صابر

141 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    31265 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    

9292 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه المروحه - سيدى عقبه - 

بملك - ملكه حسن على شحاته

142 - رامى حسين ابراهيم حسين عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    32609 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

5942 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش عمر بن عبدالعزيز بملك / 

حسين ابراهيم حسين عبيد

143 - عزام لبيع العلف و المستلزمات الزراعية ) محمد عبدا زكى عبدا ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

16267 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع    144 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد الكائن بالعنوان 19 اللحوم - بملك / عبدالفتاح متولى عبدالفتاح حسين مودع 

برقم 9741 بتاريخ 2022/08/25 مكتب سجل تجارى غرفة دمنهور

144 - امين الديب مبروك امين ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    21268 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع    

1961 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل رأس مال الفرع بنشاط 

ورشه نجاره الكائن بالعنوان بجوار المعهد الدينى - بملك / فهيم انور ابراهيم الي 50000 جنيه ) خمسون الف 

جنيها فقط لغير ( بتاريخ 2022/08/25

145 - صبرى دمين عبدالواحد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    24298 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع    

7344 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة نوار - بملك / شريف سعد 

مسعود نوار

146 - صبرى دمين عبدالواحد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    24298 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع    

7344 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الرئيسي الخر بنشاط 

حظيرة مواشي حلب وتسمين واقتصار النشاط علي المحل الرئيسي فقط بتاريخ 2022/08/25
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147 - ناجح عوض عبداللطيف مصري تاجر فرد سبق قيده برقم    24771 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    

267 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابوالعدا- الغيتة- بملك/ناجح عوض 

عبدالطيف مصرى

148 - احمد محمد على غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم    8174 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع    2059 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط شبكات رى 

بالعنوان قرية الشجاعه - غرب النوباريه - بملك / اشرف فوزى عبدالعزيز بتاشير 9778 بتاريخ 2022/8/28 

للسجل 8174

149 - اسراء محمود كامل حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    9990 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    

2548 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع بنشاط تصنيع اجهزه 

طبيه الكائن بالعنوان عزبة حجاج - بملك / محمود كامل ابراهيم حجاج براس مال 500000 جنيه )خمسمائه الف 

جنيه ( بايداع رقم 9793بتاريخ 2022/8/28 للسجل 9990مكتب سجل غرفة دمنهور

150 - سلطان اكرام عباس عثمان نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    31506 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    

3925 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشأة نصار - بملك / اسلم سعد 

محمد عباس نصار

151 - فهمى عبد الحليم فهمى الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    41584 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

7535 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاع فرع للرئيسي بنشاط تجارة 

اعلف كائن بالعنوان 1 شارع مكه المكرمه - خلف المسجد البحري - قراقص - مركز دمنهور - بملك / انعام 

فتحي عبدالغني خميس برأس مال 12000 جنيه ) اثني عشر الف جنيها فقط ل غير ( مودع برقم 9806 بتاريخ 

2022/08/28

152 - محمد زين مصطفى الشبكشى تاجر فرد سبق قيده برقم    6316 قيد فى 13-05-2013 برقم ايداع    

642 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط مزرعه 

تربيه مواشي كائن بالعنوان قريه 19 اللحوم غرب النوبارية مركز ابو المطامير - بملك / محمد محمود حسن 

الخوالقه برأس مال 100000 جنيه ) مائة الف جنيه فقط ل غير ( مودع برقم 9840 بتاريخ 2022/08/29 

مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

153 - رجب زكريا مغوار محجوب خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    13387 قيد فى 29-01-2017 برقم 

ايداع    391 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع جديد كائن 

بالعنوان شارع عبدالمنعم رياض - بملك / رجب زكريا مغوار محجوب خليفه مودع برقم9822 بتاريخ 

2022/08/29 مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور

154 - مينا حلمى لطفى نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم    30690 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    2472 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الجمله - عثمان القبليه - بملك / 

شعبان محمد السيد الخولى

155 - محمد السيد احمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم    36668 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

12427 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة رستم الروقه - بملك / 

ورثه المرحوم السيد احمد بدوى

156 - وليد سعيد ابراهيم الجهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    888 قيد فى 31-07-2008 برقم ايداع    955 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الرئيسى الخر )حظيره 

مواشى حلبه وتسمين( واقتصر النشاط على الرئيسى )ادوات منزليه واستيراد وتصدير(والرئيسى الخر بنشاط )

اسلحه وزخيره(

157 - محمد رمضان شريف عقل الجزايرلى تاجر فرد سبق قيده برقم    7816 قيد فى 02-09-2014 برقم 

ايداع    1452 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي 

بنشاط جميع اعمال الديكور كائن بالعنوان 6 ش عبدالقادر التركي - كفر الدوار - بملك / رمضان شريف عقل 

الجزايرلي برأس مال 50000 جنيه ) خمسون الف جنيها فقط ل غير ( مودع برقم 9883 بتاريخ 

2022/08/30 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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158 - محمد ابراهيم محمود عبد ا على تاجر فرد سبق قيده برقم    31118 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع    

3215 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش المحكمه - بملك / محمد 

ابراهيم محمود عبدا على

159 - مينا ملك سعيد عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    35755 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

11052 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع عثمان القبليه بملك / ناديه 

على حسن القماح

160 - اميره سعيد محمد قطب حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    36645 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    

12386 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه فرع جديد بنشاط مزرعه 

دواجن كائن بالعنوان السمانى - العوجا - بملك / ايمن كامل ابراهيم على خليفه براس مال 50000 جنيها ) 

خمسون الف جنيها ( مودع برقم 9867 بتاريخ 2022/08/30 مكتب سجل تجارى غرفه دمنهور

161 - جمعه شعبان سليمان فريج تاجر فرد سبق قيده برقم    37423 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    

13642 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع للرئيسي بنشاط 

مركز تجميع البان وبيعها كائن بالعنوان العلميه - الدلنجات - بملك / شعبان سليمان فريج برأس مال 12000 

جنيه ) اثنا عشر الف جنيه فقط ل غير ( مودع برقم 9870 بتاريخ 2022/08/30 مكتب سجل تجاري غرفة 

دمنهور

162 - اسلم محمد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    39064 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    2822 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم الفرج ابو المطامير - بملك / 

عبدالباسط توفيق احمد

163 - اسلم محمد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    39064 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    2822 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع بنشاط حظيرة مواشي لنتاج 

اللبان الكائن بالعنوان طريق عبدالحق عزبه خليل نصر ا الياسينيه - بملك / زكريا رياض اسماعيل هيوب 

واقتصار النشاط علي الرئيسي بنشاط مزرعة دواجن بتاريخ 2022/08/30

164 - اسلم محمد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    39064 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    9210 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة طريق عبدالحق عزبه خليل نصر ا 

الياسينيه - بملك / زكريا رياض اسماعيل هيوب

165 - ابراهيم عوض محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    42546 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع    

9895 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط مخزن 

بيع قطع غيار جرارات كائن بالعنوان جناكليس - ابو المطامير - بملك / احمد عوض محمد موسي برأس مال 

250000 جنيه ) مائتان وخمسون الف جنيها فقط لغير ( مودع برقم 000 بتاريخ 2022/08/30 مكتب سجل 

تجاري غرفة دمنهور

166 - صفاء خميس عبد الحميد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    1758 قيد فى 13-04-2009 برقم ايداع    

420 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط معرض 

ادوات منزلية كائن بالعنوان شارع التحرير - الدلنجات - بملك / علي محمد عبدالمعطي الجمل برأس مال 

50000 جنيه ) خمسون الف جنيه فقط ل غير ( مودع برقم 9957 بتاريخ 2022/08/31 مكتب سجل تجاري 

غرفة دمنهور

167 - محمد عبدالحميد عطيه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    13799 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    

1150 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط مزرعة 

دواجن بالعنوان ق اللحوم - ابوالمطامير - بملك / عبدالجواد على سالم ابونار براس مال 55000 بايداع9960 

لللسجل رقم 13799 مكتب سجل غرفة دمنهور

168 - ص د  اسماء شوقي تاجر فرد سبق قيده برقم    32409 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    5570 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع للرئيسي بنشاط صيدليه كائن 

بالعنوان كفر سلمون - كوم حمادة - بملك / سعيد صبري ابراهيم المرشدي مودع برقم 000 بتاريخ 

2022/08/31 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور
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169 - محسن محمد عبدالعاطي مخيمر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    33295 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    7106 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش الموقف الجديد - بملك 

/ رمضان جمال عبدالمقصود

170 - الشحات انيس عبدالقوي خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    39929 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

4408 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية ام المؤمنين - بملك / حازم 

علي سعيد اسماعيل

171 - محروس علي بسيوني بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    41754 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

7954 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه الحلفايه - جبارس قبلى - 

بملك / صابرين رجب محمد بسيونى بدر
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النشاط

1 - رمضان عبدالخالق إبراهيم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  14985 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع    

3353وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط جميع التوريدات العامه والحكوميه

2 - احمد حمدى محمد الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  31382 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    3709

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : عطاره وحاصلت زراعيه

3 - عنتر للمقاولت العموميه ) عنتر جمال عبدالحكيم حسانين ( تاجر فرد سبق قيده برقم  36531 قيد فى 

07-12-2021 برقم ايداع    12224وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : تجارة 

مواد البناء والمقاولت

4 - علء فرج عبدالمعطي عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  39553 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

3732وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مركز تجميع اللبان وبيعه

5 - علء فرج عبدالمعطى عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  39553 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    

8522وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : حظيرة مواشي حلبه

6 - احمد صلح عبدالواحد خيرالدين الدناصورى تاجر فرد سبق قيده برقم  22063 قيد فى 09-06-2019 برقم 

ايداع    3365وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى : سنتر تعليمى ) فيما عدا 

المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

7 - محمود على مسعود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33455 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    7353وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : توريد وبيع ادوات واجهزه منزليه 

وتسويق الكترونى

8 - احمد عادل عبدالبصير احمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  36786 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    

12626وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى : تجاره وتوزيع مواد غذائيه

9 - أحمد مجدى فريج على تاجر فرد سبق قيده برقم  12678 قيد فى 07-11-2016 برقم ايداع    3673وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مكتب لتصدير الحاصلت الزراعيه

10 - محمود محمد عبدالنبى هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  17671 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع    

2590وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : مستحضرات تجميل تصنيع لدى 

الغير

11 - شريف ابوالعنين محمد ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  20054 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    

6975وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : محل ملبس )فيما عدا 

الملبس العسكريه(

12 - محمد طه محمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  40443 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    5807وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : حظيرة تربية مواشى وبيع البان

13 - محمد على محمد فريد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  3502 قيد فى 01-09-2010 برقم ايداع    1147

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : تجاره مواد غذائيه

14 - محمد خليل عبدالعظيم جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  16302 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    

5248وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مقاولت عموميه متكامله

15 - محمد خليل عبدالعظيم جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  16302 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    205

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة تقاوي بذور زراعيه

16 - سعيد محمد حسانين سويد تاجر فرد سبق قيده برقم  24826 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    368

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : حظيرة مواشى حلب

17 - مروه حنفى محمد حنفى محارم تاجر فرد سبق قيده برقم  23181 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع    

5338وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بيع مستحضرات تجميل

18 - احمد سمير زكى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32662 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع    6053وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : مجمدات

19 - سامح خليل طه الخويسكى  تاجر فرد سبق قيده برقم  40128 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    4795

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تغيير مسمى النشاط الى : بقاله

Page 73 of 94 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

20 - محمد موسى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  42167 قيد فى 10-12-2009 برقم ايداع    

11413وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : معرض اجهزة كهربائية

21 - مينا فوزى مسعد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  5546 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع    837وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : فرز وتعبئة حاصلت زراعيه

22 - محمد صبحى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  31581 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    4062

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل :معرض لتاجير مولدات كهربائيه

23 - خالد محمد المين السيد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  15850 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    

5065وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مشغل ملبس جاهزه ) فيما عدا 

الملبس العسكريه (

24 - محمود عصران ابوالعنين عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  31300 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

3548وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : اعشاب وعطاره وزيوت طبيعيه

25 - صيدلية د محمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  4922 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع    1419وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للنشاط الرئيسي بنشاط : تجارة وتوزيع لوازم 

مستحضرات التجميل والصيدليات وتوريدات المستشفيات والتعبئة لدي الغير

26 - قريطم للحاصلت الزراعية ) رجب ابراهيم عبدالوهاب قريطم ( تاجر فرد سبق قيده برقم  13763 قيد فى 

14-03-2017 برقم ايداع    1085وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي 

بنشاط : فرز وتعبئه حبوب وحاصلت زراعيه

27 - محمود زكريا حامد محمد النقيب )النقيب لتوريد وتجارة مهمات البار والمواتير الكهربائية( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  23082 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع    5167وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى : تجاره وتوريدات مهمات البار والمواتير الكهربائيه وصيانتها ومقاولت 

عموميه وانظمه الطاقه الشمسيه المتجدده

28 - حسين صالح احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  32411 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

5573وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : عطاره وبقاله

29 - حسين صالح احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  32411 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

5573وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : منفذ بيع منظفات 

صناعيه ومستحضرات تجميل

30 - رجب محمد عبدالحليم محمد الفقي تاجر فرد سبق قيده برقم  37094 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

13111وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : بقاله

31 - ايمن علي بسيوني الخطيب)الخطيب للنتاج الحيوانى( تاجر فرد سبق قيده برقم  18505 قيد فى 

29-07-2018 برقم ايداع    4093وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

مزرعة دواجن

32 - الخطيب للنتاج الجيواني ) ايمن علي بسيوني الخطيب ( تاجر فرد سبق قيده برقم  18505 قيد فى 

28-02-2022 برقم ايداع    2789وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

تربية وتسمين ماشية

33 - فرحان السيد محمد الزغبى بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  28099 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    

6437وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : تصنيع اخشاب

34 - محمد احمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34684 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع    

9343وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بيع اجهزه محمول واكسسوار

35 - صفاء عبد النبى عبدا عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  983 قيد فى 26-08-2008 برقم ايداع    1063

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل  الى : الدوات المنزليه والجهزه الكهربائيه

36 - حازم محمد محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  20935 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    1346

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : محل اعلف وتصنيع اعلف لدى الغير

37 - يوسف فتحى مختار احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  27919 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

13129وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بقاله و سجائر جمله
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38 - يوسف فتحى مختار احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  27919 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    

6129وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تصنيع الوميتال مطابخ

39 - خيرى محمد عوض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29466 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع    245

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي  : معرض مستلزمات مزارع انتاج دواجن 

وحيواني وتجاره اعلف

40 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن البخ تاجر فرد سبق قيده برقم  35087 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

9984وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : سوبر ماركت

41 - اسلم محمد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39064 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    2822وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مزرعة دواجن

42 - الزناتي للسيارات ) اسلم الزناتي عبدالمعطي الزناتي ( تاجر فرد سبق قيده برقم  42166 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع    8972وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي 

بنشاط : معرض لتجارة السيارات

43 - حسن مصطفى احمد برنجى تاجر فرد سبق قيده برقم  724 قيد فى 02-07-2008 برقم ايداع    778وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : خلط وتعبئة مخصبات زراعية

44 - مكتب البابلي للستثمار العقاري والزراعي ) محمود سليمان سيد احمد البابلي ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

20445 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    484وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

النشاط الي : مكتب استثمار عقاري و زراعي

45 - سامى فهيم محمد فهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  23000 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع    5036

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مركز تلوين وبيع ودهانات وديكورات

46 - ميلد ناجح ذكى حرز تاجر فرد سبق قيده برقم  28910 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    7898وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى :مصنع بلستيك

47 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  31265 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع    

3477وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مزرعة دواجن

48 - عثمان محمد عثمان عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35796 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

11107وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : خدمات المياه الجوفيه والبيئه

49 - محمد عباس محمد يوسف الخللى تاجر فرد سبق قيده برقم  13320 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع    

289وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تنميه زراعيه واسيراد وتصدير

50 - محمد عباس محمد يوسف الخللى تاجر فرد سبق قيده برقم  13320 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

8532وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : خدمات نقل وتنميه زراعيه 

واستيراد وتصدير

51 - اسلم محمد نجيب احمد البطاط تاجر فرد سبق قيده برقم  18998 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    

4971وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مطعم اسماك 

ومشويات

52 - شاديه ذكريا محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  21051 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

1580وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : معرض مستلزمات انتاج 

حيوانى وداجنى وعلفه

53 - محمد عبدالفتاح انور رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  21675 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع    2691

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بيع سراميك بالعمولة

54 - وائل راوى غيضان حسن مشرف ) الراوى فيت ( تاجر فرد سبق قيده برقم  23067 قيد فى 

08-09-2019 برقم ايداع    5146وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل الى : مكتب 

توزيع بيطربه

55 - حليمة سرحان زيدان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  34300 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

8712وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  وتوريدات عموميه ومقاولت
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56 - صبري حمدي عثمان الصيفي تاجر فرد سبق قيده برقم  34921 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9720وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مطعم تجهيز وتحضير 

مأكولت فول وطعميه

57 - على عبد المنعم حسن الباسطى تاجر فرد سبق قيده برقم  2744 قيد فى 16-02-2010 برقم ايداع    221

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : مقاولت النقل والتوريدات العامه

58 - محمد خميس عبدالعزيز شحاته محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5572 قيد فى 22-08-2012 برقم ايداع    

869وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مصنع ملبس جاهزه )فيما عدا 

الملبس العسكريه(

59 - محمد محمد جمال عبد المعطى الوليلى تاجر فرد سبق قيده برقم  6036 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    

196وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : معرض موبيليا

60 - عثمان محمد عثمان عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35796 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

11107وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : استشارات المياه الجوفيه 

ودراسات البيئه

61 - جيهان فتحي محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  38053 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    1056

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى :ملبس ) فيماعدا الملبس العسكريه

62 - راشد اسامه راشد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  39503 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    3641

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مبيدات زراعيه

63 - عاصم احمد توغان صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  618 قيد فى 12-06-2008 برقم ايداع    660وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : تجاره وتوريد كارتون وخاماته

64 - هيثم اسماعيل صلح دسوقى خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  6241 قيد فى 14-04-2013 برقم ايداع    

507وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : دهان وتجهيز غرف النوم وتنجيد 

الركن والصالونات والنترهات

65 - هيثم على عباس النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  16175 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    5674وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط : مناقصات ومزايادات وممارسات حكوميه

66 - احمد عطيه على على المنزلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  23912 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع    

6670وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مزرعة دواجن

67 - ايهاب ممدوح ابراهيم غالب خنيزي تاجر فرد سبق قيده برقم  36995 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

12955وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مزرعة دواجن

68 - عطيات فاروق سعيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  25837 قيد فى 21-04-2020 برقم ايداع    

2283وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مشغل ملبس جاهزة

69 - عبدالمقصود على عبدالمقصود سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  27522 قيد فى 16-09-2020 برقم 

ايداع    5451وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب مقاولت

70 - مرقص كمال مرقص حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  29526 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    356

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : اسمده وبذور ومبيدات زراعيه

71 - عماد محمد عبدالمقصود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  31205 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

9522وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيره مواشى

72 - رفعت زاكر بدوى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36218 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

11750وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع بنشاط : مزرعة دواجن

73 - اشرف فوزى بطرس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  3200 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع    787

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى : بيع مفروشات

74 - خالد محمود عبدالعاطى الفيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  18151 قيد فى 14-06-2018 برقم ايداع    

3454وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مكتب تصدير واستيراد

75 - مؤسسة مقاولي اسكندرية ACG عبد المقصود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  27522 قيد فى 

02-11-2010 برقم ايداع    795وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

مصنع تشكيل معادن
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76 - ايهاب محمد على البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  4086 قيد فى 14-02-2011 برقم ايداع    218وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط ليصبح : مخصبات زراعيه وبيع تقاوى 

وبذور

77 - امين الديب مبروك امين ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  21268 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع    

1961وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : ورشه نجاره

78 - مصطفى ربيع طه سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  27497 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع    5409وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مقلة لب

79 - احمد اسماعيل ضيف جودة حرفوش تاجر فرد سبق قيده برقم  32544 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

5821وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع بنشاط: مبيدات وافات زراعيه

80 - محمد حمدي خليل الصاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  38898 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    2514

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى : محل ملبس جاهزة حريمى ) 

فيما عدا الملبس العسكريه (

81 - علوانى محمد علوانى فرج رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  41469 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    

7249وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى : بيع وتجاره العلف 

وعلفه وبقوليات

82 - حسام حسن حسين موسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42207 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

9069وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى : مركز صيانه سيارات نقل 

وخراطه تيل فرامل للسيارات

83 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم  7806 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    7952وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : ملبس جاهزه

84 - موسى معز عزيز بسطا تاجر فرد سبق قيده برقم  7806 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع    1438وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (

85 - الشحات على الشحات عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13435 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع    473

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : عطاره

86 - عمرو محمد حسن على الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  21105 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع    

1672وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مكتب توريدات مواد غذائيه وايجار 

الوحدات غير السكنيه

87 - احمد عبدالوكيل عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29623 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع    510

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : تجارة حاصلت زراعيه

88 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  31265 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع    

3477وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط للرئيسي الي : مزرعة دواجن

89 - ابراهيم اسماعيل جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  31265 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع    

9292وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشطا الي : حظيرة مواشي لنتاج اللبان

90 - عزام لبيع العلف و المستلزمات الزراعية ) محمد عبدا زكى عبدا ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

16267 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع    144وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

اضافه فرع للرئيسى بنشاط : مقر ادارى للنشاط الرئيسى

91 - فتحى اشرف صبحى عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  31726 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

4340وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : خدمات محمول

92 - احمد محمد على غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم  8174 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع    2059وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة فرع للرئيسى بنشاط : شبكات رى

93 - اسراء محمود كامل حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  9990 قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    2548

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط على الرئيسى :تصنيع اجهزه طبيه

94 - محمد كمال محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  10141 قيد فى 29-10-2015 برقم ايداع    2823

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : ملبس رياضيه
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95 - يحيى عبدالستار عبداللطيف كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  29243 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    

8497وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع مواد غذائيه

96 - فهمى عبد الحليم فهمى الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  41584 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

7535وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضفة فرع للرئيسي بنشاط : تجارة اعلف

97 - مها محمد حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  42452 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    9662

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تصدير ) في حدود المسموح به قاونا (

98 - محمد زين مصطفى الشبكشى تاجر فرد سبق قيده برقم  6316 قيد فى 13-05-2013 برقم ايداع    642

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مزرعه تربيه مواشي

99 - سعيد محمد رمزى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  6558 قيد فى 04-09-2013 برقم ايداع    

1065وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى : تجاره وتصدير الحاصلت 

الزراعيه

100 - مدحت رمضان كيلنى بيومى زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26535 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

3598وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : بيع مجمدات وعطاره

101 - احمد سرور عبدالرحمن سرور مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  5077 قيد فى 29-01-2012 برقم 

ايداع    98وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : عموم التصدير والستيراد 

ومحطة الفرز والتعبئة الحاصلت الزراعية وتجارة و انتاج التقاوي واستصلح واستزراع اراضى صحراويه

102 - محمد رمضان شريف عقل الجزايرلى تاجر فرد سبق قيده برقم  7816 قيد فى 02-09-2014 برقم ايداع    

1452وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : جميع اعمال الديكور

103 - محمود حنفى محمود الخراشى تاجر فرد سبق قيده برقم  16566 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع    

630وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط : تسويه عيش باللحم

104 - محمد رمضان علي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  30393 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    

1911وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مركز بيع وتداول الدويه البيطريه 

واللقاحات والمصال واضافات العلف ومستلزمات المزارع

105 - سامح محمد ابو اليزيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31136 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع    

3245وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط : تعليم وتدريس ودورات لغات مواد 

علميه عبر النترنت

106 - مينا ملك سعيد عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  35755 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

11052وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : محل ملبس ) فيما عدا الملبس 

العسكريه

107 - اميره سعيد محمد قطب حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  36645 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    

12386وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط على الرئيسى : مزرعه دواجن

108 - جمعه شعبان سليمان فريج تاجر فرد سبق قيده برقم  37423 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    

13642وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مركز تجميع البان 

وبيعها

109 - اسلم محمد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39064 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    2822

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط للرئيسي الي : مزرعة دواجن

110 - اسلم محمد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  39064 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    9210

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : حظيره مواشى لنتاج اللبان

111 - عبدالمجيد صبرى عبدالمجيد خضر شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  41047 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع    6271وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : حظيرة مواشى لنتاج 

اللبان

112 - انور عبدالقادر حمدى عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  41974 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

8471وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : توريد مهمات كهربائية
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113 - ابراهيم عوض محمد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  42546 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع    

9895وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : مخزن بيع قطع غيار 

جرارات

114 - صفاء خميس عبد الحميد خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  1758 قيد فى 13-04-2009 برقم ايداع    

420وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع للرئيسي بنشاط : معرض أدوات منزلية

115 - محمد عبدالحميد عطيه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  13799 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع    

1150وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اصافة فرع بنشاط : مزرعة دواجن

116 - الشحات انيس عبدالقوي خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  39929 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

4408وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تربية مواشي حلب وتسمين

117 - مكتب سلمه للمقاولت العموميه ) علي احمد محمد سلمه ( تاجر فرد سبق قيده برقم  42168 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع    8974وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

مكتب مقاولت عموميه ونقل وتجميع المخلفات والخرده

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17725 وتم ايداعه بتاريخ   

03-05-2018  برقم ايداع 2,703.000 الى : الفريده فودز لتصنيع البسكويت والحلويات

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22063 وتم ايداعه بتاريخ   

) Why Not ( 09-06-2019  برقم ايداع 3,365.000 الى : واي نوت

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17671 وتم ايداعه بتاريخ   

)shea( 29-04-2018  برقم ايداع 2,590.000 الى : شيا لمستحضرات التجميل

4 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33214 وتم ايداعه بتاريخ   

23-08-2021  برقم ايداع 6,956.000 الى : )البراء للمقاولت والتوريدات(

5 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40033 وتم ايداعه بتاريخ   

03-04-2022  برقم ايداع 4,603.000 الى : بورتيست

6 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41697 وتم ايداعه بتاريخ   

22-06-2022  برقم ايداع 7,800.000 الى : جرين هيلز

7 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6539 وتم ايداعه بتاريخ   

05-06-2018  برقم ايداع 3,309.000 الى : وازن للجهزه الكهربائيه

8 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31157 وتم ايداعه بتاريخ   

12-04-2021  برقم ايداع 3,281.000 الى : ل يوجد

9 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31157 وتم ايداعه بتاريخ   

12-04-2021  برقم ايداع 3,281.000 الى : رضا محمد ياقوت الزعيقى

10 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18505 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2022  برقم ايداع 2,789.000 الى : الخطيب للنتاج الجيواني ) ايمن علي بسيوني الخطيب (

11 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35796 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2021  برقم ايداع 11,107.000 الى : اكوا مصر للمياه الجوفيه والدراسات البيئيه

12 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26347 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2020  برقم ايداع 3,268.000 الى : السعد لتجارة السيارات

13 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   20445 وتم ايداعه بتاريخ   

22-01-2019  برقم ايداع 484.000 الى : مكتب البابلي للستثمار العقاري والزراعي ) محمود سليمان سيد 

احمد البابلي (

14 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35796 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2021  برقم ايداع 11,107.000 الى : اكوا مصر

15 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42098 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2022  برقم ايداع 8,799.000 الى : ايه اتش ام للمقاولت العامه والتوريدات والخدمات 

البتروليه

16 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30158 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2021  برقم ايداع 1,469.000 الى : مكتب فنون العماره للعمال الهندسيه

17 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41849 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2022  برقم ايداع 8,179.000 الى : الكرمه للسيراميك

18 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2744 وتم ايداعه بتاريخ   

16-02-2010  برقم ايداع 221.000 الى : الحرمين لمقاولت النقل والتوريدات العامه

19 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35796 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2021  برقم ايداع 11,107.000 الى : المكتب الستشارى للمياه الجوفيه والدراسات البيئيه

20 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   618 وتم ايداعه بتاريخ   

12-06-2008  برقم ايداع 660.000 الى : الخضراء لتجاره وتوريد الكارتون وخاماته
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21 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   6351 وتم ايداعه بتاريخ   

23-05-2013  برقم ايداع 706.000 الى : بهاء عبدالله عبدالنبى ابوالعيد

22 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17829 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-05-2018  برقم ايداع 2,897.000 الى : هدايا فون

23 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   35356 وتم ايداعه بتاريخ   

07-11-2021  برقم ايداع 10,405.000 الى : الحوفى لتجارة العلف ) رفعت محمد عبدالمقصود الحوفى

24 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41698 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-06-2022  برقم ايداع 7,803.000 الى : السليم ميديكال

25 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15413 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2017  برقم ايداع 4,228.000 الى : الورشه الكلسيكيه لتصنيع الموبيليا

26 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16302 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2018  برقم ايداع 205.000 الى : الشاهين للتقاوى والبذور

27 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42207 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 9,069.000 الى : اتش . سى . فى  لصيانه وسائل النقل الثقيل

28 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42210 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2022  برقم ايداع 9,076.000 الى : ) السيف لتجاره التقاوى والبذور (

29 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21105 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2019  برقم ايداع 1,672.000 الى : الحمد ليجار الوحدات الغير سكنيه

30 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35698 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-11-2021  برقم ايداع 10,964.000 الى : العالميه للمقاولت العامه والتوريدات

31 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42452 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 9,662.000 الى : الرحمن للتصدير

32 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7221 وتم ايداعه بتاريخ   

25-03-2014  برقم ايداع 474.000 الى : الخلص للتوريدات العامه ونقل بالسيارات

33 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10141 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-10-2015  برقم ايداع 2,823.000 الى : النجم الرياضى

34 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7588 وتم ايداعه بتاريخ   

25-06-2014  برقم ايداع 1,053.000 الى : عصر الشباب

35 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31136 وتم ايداعه 

) Think Arabic ( بتاريخ   11-04-2021  برقم ايداع 3,245.000 الى : ثنك ارابيك

36 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33295 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2021  برقم ايداع 7,106.000 الى : بيت الجمله

37 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   42168 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2022  برقم ايداع 8,974.000 الى : مكتب سلمه للمقاولت العموميه ) علي احمد محمد سلمه (
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الشخاص

1 - محمد سالم محمد الصافى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   26391 وتم ايداعه بتاريخ  28-06-2020 برقم 

ايداع    3357تم التأشير فى تاريخ   28-06-2020   بــ  

2 - علي عيد علي بلبع  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   15849 وتم ايداعه بتاريخ  15-04-2021 برقم ايداع    

3406تم التأشير فى تاريخ   15-04-2021   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - محمد احمد كمال عبدالحميد رزق و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    17128 قيدت فى 2018-03-12 

برقم ايداع   1645 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فض الشركه وترك التجاره نهائيا

2 - محمد صفوت ابودهب على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    24033 قيدت فى 20-11-2019 برقم 

ايداع   6901 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل حيث انه تم فسخ الشركة وترك التجارة 

وانعدام النشاط نهائي

رأس المال

1 - حسن مصطفى بسيونى احمد بسيونى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     32068 قيدت فى 2021-06-17 

برقم ايداع    4989وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,100,000.000

2 - شركة محمد زين مصطفى الشبكشى وشريكه احمد عبدالمنعم توفيق شركة سبق قيدها برقم     22931 قيدت 

فى 29-08-2019 برقم ايداع    4930وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

3 - هشام درويش عوض مرسي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     39318 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    

3270وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  322,000,000.000

4 - رمضان يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     11269 قيدت فى 

11-04-2016 برقم ايداع    1312وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000
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العناوين

1 - شركه عادل عبد المولى سيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     12698 قيدت فى 09-11-2016 برقم 

ايداع    3703وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع للشركة بالعقار 

المحل رقم 22 بالدور الثاني علوي بالقطعه رقم 3 و 4 محور خدمات الحي السابع مول الجامعه مدينه السادات - 

بملك / محمود علي عبدالباسط حسن مودع 3513 مقيد برقم 30012 بتاريخ 2022/08/10 مكتب سجل تجاري 

منوف

2 - شركه  رمضان صلح السباعى مهدى ابو زهره و شريكه شركة سبق قيدها برقم     8165 قيدت فى 

23-11-2014 برقم ايداع    2040وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

تعديل عنوان الفرع ليصبح خلف السوق العمومي التوفيقيه - بملك / رمضان صلح السباعي مهدي ابو زهرة 

وشريكه محمد زغلول محمد حسين بتاريخ 2022/08/11

3 - شركه رمضان صلح السباعي مهدي ابو زهره وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8165 قيدت فى 

23-11-2014 برقم ايداع    2041وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خلف 

السوق العمومي التوفيقيه - بملك / رمضان صلح السباعي مهدي ابو زهرة وشريكه محمد زغلول محمد حسين

4 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     8165 قيدت فى 23-11-2014 برقم ايداع    2041وفى تاريخ  

11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خلف السوق العمومي التوفيقيه - بملك / رمضان 

صلح السباعي مهدي ابو زهرة وشريكه محمد زغلول محمد حسين

5 - شركة جنى فريش )جاد ا محمد جاد ا ( وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4426 قيدت فى 

22-05-2011 برقم ايداع    668وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة برج 

الحرمين شارع الجمهورية حوش عيسي - بملك / رجب محمد ابراهيم جاد ا

6 - شركة جنى فريش )جاد ا محمد جاد ا ( وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4426 قيدت فى 

22-05-2011 برقم ايداع    668وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح 

فرع للشركة بنشاط انشاء محطة فرز وتعبئة وتجهيز وتبريد وتصنيع الحاصلت الزراعية كائن بالعنوان القطعه 

رقم 1649 حوض زاوية سيدي عبدالقادر وابو خديجه نمره 1 قسم ثامن عشر الرمال ناحية قرية المهديه مركز 

ابوالمطامير - بملك / شركة جني فريش ) جادا محمد جادا وشركاه ( مودع برقم 9438 بتاريخ 

2022/08/17

7 - رمضان يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     11269 قيدت فى 

11-04-2016 برقم ايداع    1312وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

العاشرة مدرسة - بملك / يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد
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النشاط

1 - شركة محمد زين مصطفى الشبكشى وشريكه احمد عبدالمنعم توفيق شركة سبق قيدها برقم     22931 قيدت 

فى 29-08-2019 برقم ايداع    4930 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض 

الشركة ليصبح : الستيراد والتصدير وتصنيع وتجاره العلف الحيوانيه وجميع انشطة مزارع النتاج الحيواني 

لنتاج اللحوم واللبان وتجاره المواشي من الجمال وابقار واغنام ومزارع النتاج الداجني ومشروعات الثروه 

السمكيه واستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي 

المستصلحه والتوريدات العموميه وكافه انشطه الستثمار الحيواني والداجني والستثمار العقاري وتشييد المولت 

التجاريه والعقارات وتأجيرها للغير .

2 - هشام درويش عوض مرسي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     39318 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    

3270 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة الي : مقاولت متكاملة و 

تطوير عقاري و استثمار عقاري

3 - شركة جنى فريش )جاد ا محمد جاد ا ( وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4426 قيدت فى 

22-05-2011 برقم ايداع    668 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة فرع للشركة 

بنشاط : انشاء محطة فرز وتعبئة وتجهيز وتبريد وتصنيع الحاصلت الزراعية

4 - رمضان يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     11269 قيدت فى 

11-04-2016 برقم ايداع    1312 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة 

الي  : توريد وتركيب وتصنيع اللمونتال وعموم التجاره وعموم الستيراد والتصدير

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11269   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-04-2016 برقم ايداع    1312 الى   رمضان يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد وشريكته
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الشخاص

1 - أحمد عبدالمنعم توفيق محمود على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22931   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2019 برقم ايداع   4930 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2019  بــ :  يضاف لبند الداره والتوقيع 

وللشريكين مجتمعين او منفردين الحق في اصدار خطابات الضمان للبنوك ولكل منهما الحق منفردا في البيع 

والتصرف في كل او جزء من ممتلكات واصول الشركه من عقارات واراضي ومنقولت وسيارات وبيعها ونقل 

ملكيتها للغير .

2 - السعيد محمود العوضى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    27724   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2020 برقم ايداع   5797 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

للطرف الول التانى المتضامين )مجتمعين او منفردين ( ولهما حق الداره عن الشركه وتمثيلها امام كافة الجهات 

الحكوميه والداريه والقطاع العام والخاص والبنوك والغير ولهما فى ذلك اوسع السلطات شريظة ان تكون 

العمال والتصرفات الصادره منهماباسم الشركه ولصالح الشركه وضمن غرضها ول تلتزم الشركه باى تصرفات 

خلف ذلك ولهما )مجتمعين او منفردين (حق القتراض والرهن والتوقيع على عقودالتسهيلت الئتمانية ولهما 

توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر )عدا الشريك الموصى (

3 - محمد السعيد محمود العوضى حجازى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    27724   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-09-2020 برقم ايداع   5797 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  يكون حق الداره 

والتوقيع للطرف الول التانى المتضامين )مجتمعين او منفردين ( ولهما حق الداره عن الشركه وتمثيلها امام كافة 

الجهات الحكوميه والداريه والقطاع العام والخاص والبنوك والغير ولهما فى ذلك اوسع السلطات شريظة ان تكون 

العمال والتصرفات الصادره منهماباسم الشركه ولصالح الشركه وضمن غرضها ول تلتزم الشركه باى تصرفات 

خلف ذلك ولهما )مجتمعين او منفردين (حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية ولهما 

توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر )عدا الشريك الموصى (

4 - رمضان يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2016 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة 

والتوقيع للجهات الرسمية والغير رسمية والجهات الحكومية والبنوك والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل 

التجاري والهيئة العامة للرقابة علي الصادارات والواردات والتحاد المصري للتشييد والبناء للشريكين / رمضان 

يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد و الشريكه سمر منصور عبدالعزيز راضي علي ان تكون العمال التي تصدر منه 

بعنوان الشركة وضمن اغراضها ولصالحها .

5 - سمر منصور عبدالعزيز راضي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

6 - حسن محمد رشاد السيد  تحميل   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2016 برقم 

ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

7 - السعيد السيد عبد العال محمد الشريف  تحميل   المقيد برقم قيد    11269   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - اشرف عبد العزيز عبد الغنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5287   قيدت فى   2012-04-23 

برقم ايداع    447 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

2 - سالم محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14671   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

2742 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

3 - على فايد للتنميه الزراعيه ) على محمد على فايد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14873   قيدت فى   

09-08-2017 برقم ايداع    3112 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-08

4 - مينا فوزى مسعد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5546   قيدت فى   08-08-2012 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

5 - محمود رزق أبراهيم المرشدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8321   قيدت فى   21-12-2014 برقم ايداع    

2286 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

6 - نبيل نزيه عزيز عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14732   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

2845 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

7 - سعيد فتحى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42133   قيدت فى   06-06-2013 برقم ايداع    

6857 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-05

8 - احمد عباده محمد خازندار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3541   قيدت فى   20-09-2010 برقم ايداع    

1196 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

9 - على عبد المطلب عبد الظاهر عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5374   قيدت فى   2012-05-31 

برقم ايداع    586 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

10 - محمد صلح الدين محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5415   قيدت فى   18-06-2012 برقم 

ايداع    647 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

11 - سمير عبد الرازق صالح محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5562   قيدت فى   2012-08-13 

برقم ايداع    856 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

12 - أحمد خميس عبدالجيد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11533   قيدت فى   17-05-2016 برقم 

ايداع    1757 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

13 - مصطفى احمد خليفه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11592   قيدت فى   26-05-2016 برقم ايداع    

1867 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

14 - محمد مسعد محمد عبدالسلم أبو العيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14172   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    1828 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

15 - محمد على محمد فريد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3502   قيدت فى   01-09-2010 برقم ايداع    

1147 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

16 - سلطان عطيه سلطان الجارح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5483   قيدت فى   12-07-2012 برقم ايداع    

749 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

17 - محمد احمد محمد محمود الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5531   قيدت فى   01-08-2012 برقم 

ايداع    818 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

18 - رمضان عيد على رياض بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11391   قيدت فى   27-04-2016 برقم 

ايداع    1521 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

19 - محمد موسى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42167   قيدت فى   10-12-2009 برقم ايداع    

11413 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

20 - ناجى الصافى عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8974   قيدت فى   12-04-2015 برقم ايداع    

974 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11
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21 - )الفاروق ميديكال-فاروق محمد فاروق البنوانى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9756   قيدت فى   

18-08-2015 برقم ايداع    2184 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-17

22 - صبحى السيد عبدالمقصود يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9994   قيدت فى   28-09-2015 برقم 

ايداع    2556 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

23 - محمود على عبدالوكيل سيدأحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14984   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    3351 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

24 - محمود فوزى عبد العظيم عبد العليم فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   991   قيدت فى   2008-08-26 

برقم ايداع    1071 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

25 - اشرف صابر مسعود عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2187   قيدت فى   19-08-2009 برقم 

ايداع    930 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18

26 - اشرف صابر مسعود عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2187   قيدت فى   14-12-2011 برقم 

ايداع    1500 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-12-13

27 - جاك لويس يونان ميخائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3772   قيدت فى   23-11-2010 برقم 

ايداع    1493 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

28 - محمد حسن محمد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5288   قيدت فى   23-04-2012 برقم 

ايداع    448 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

29 - على أحمد محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8806   قيدت فى   19-03-2015 برقم ايداع    

705 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-18

30 - مختار الزيني محمود صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8875   قيدت فى   30-03-2015 برقم ايداع    

821 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

31 - جاسر فؤاد عبد الحميد الدكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9350   قيدت فى   07-06-2015 برقم 

ايداع    1556 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

32 - رشاد فتحى محمود جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13581   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

709 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

33 - على خليل على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13665   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

34 - ايمن عبد العزيز عبد الرحمن شعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3559   قيدت فى   23-09-2010 برقم 

ايداع    1217 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

35 - أحمد على فتح ا عياد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10969   قيدت فى   06-03-2016 برقم ايداع    

797 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

36 - شادى مصطفى محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14593   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    2600 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

37 - حسين سالم رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4428   قيدت فى   23-05-2011 برقم ايداع    

670 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

38 - صيدلية د محمد المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4922   قيدت فى   29-11-2011 برقم ايداع    

1419 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

39 - اعتدال حسين محمد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6752   قيدت فى   14-11-2013 برقم ايداع    

1406 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

40 - عفاف راضي حافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8031   قيدت فى   26-10-2014 برقم ايداع    

1811 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

41 - سالم عوض ابو سيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10271   قيدت فى   24-11-2015 برقم ايداع    

3060 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23
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42 - مكتب عبدالعزيز للستيراد و التصدير )عبدالباسط عبدالعزيز محمد عبدالعزيز(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12343   قيدت فى   26-09-2016 برقم ايداع    3121 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-09-25

43 - عبير محمد عبدالجليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14814   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    

3004 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

44 - محمود سعد محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4565   قيدت فى   19-07-2011 برقم ايداع    

892 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

45 - شفيق عبدالمنعم محمد أبورزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8589   قيدت فى   15-02-2015 برقم 

ايداع    347 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

46 - العزب للستشارات الهندسيه و المقاولت )محمد على إبراهيم أحمد العزب(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12936   قيدت فى   08-12-2016 برقم ايداع    4149 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-12-07

47 - احمد عبدالرازق عبدالحميد طلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14584   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    2582 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

48 - صفاء الطيب محمد على فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3344   قيدت فى   12-07-2010 برقم 

ايداع    954 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

49 - احمد محسن فرج سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5251   قيدت فى   05-04-2012 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

50 - صيدلية مكه رانيا عبد الهادى الطيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5376   قيدت فى   

03-06-2012 برقم ايداع    593 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-02

51 - صيدلية مكه رانيا عبد الهادى الطيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5376   قيدت فى   

08-08-2017 برقم ايداع    3080 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-07

52 - صيدلية الدكتور  محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7213   قيدت فى   25-03-2014 برقم 

ايداع    466 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

53 - محمد محمد اسماعيل سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7213   قيدت فى   28-12-2014 برقم ايداع    

2372 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

54 - حمدي احمد كمال قاسم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7588   قيدت فى   25-06-2014 برقم 

ايداع    1053 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

55 - صيدليه د مارلين سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12354   قيدت فى   26-09-2016 برقم ايداع    

3136 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

56 - حسن جلل حسن زعيتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12736   قيدت فى   14-11-2016 برقم ايداع    

3785 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

57 - محمد احمد محمد كسبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14660   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

2717 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

58 - تهانى محمد اسماعيل العسكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2274   قيدت فى   23-09-2009 برقم 

ايداع    1035 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-22

59 - محمود محمد الصاوى احمد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5371   قيدت فى   29-05-2012 برقم 

ايداع    580 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

60 - ابوبكر للستيراد والتصدير ) رمضان احمد سعد ابوبكر (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5388   قيدت فى   

05-06-2012 برقم ايداع    613 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-04

61 - رحاب على السعودى حمدى الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6544   قيدت فى   29-08-2013 برقم 

ايداع    1033 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-28
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62 - منصور رجب حسين النفراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7208   قيدت فى   24-03-2014 برقم 

ايداع    458 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

63 - وليد عبد المطلب عبد الحميد أبو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8358   قيدت فى   2014-12-25 

برقم ايداع    2349 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

64 - احمد محمد محمد النقرود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12420   قيدت فى   05-10-2016 برقم ايداع    

3238 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

65 - محمد خميس صالح صالح رحيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12622   قيدت فى   01-11-2016 برقم 

ايداع    3585 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

66 - الصيفى لتوزيع الملبس الجاهزه)علء الدين عبدالله محمد أحمد الصيفى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

14625   قيدت فى   11-07-2017 برقم ايداع    2651 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-10

67 - أحمد رجب عبدالباسط أبوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14686   قيدت فى   18-07-2017 برقم 

ايداع    2759 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

68 - جمال محمود إبراهيم مبارك الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14844   قيدت فى   2017-08-07 

برقم ايداع    3055 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

69 - احمد محمود محمد الصولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3223   قيدت فى   13-06-2010 برقم ايداع    

811 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12

70 - محمد فتحى رجب زهير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4542   قيدت فى   10-07-2011 برقم ايداع    

862 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

71 - حمدى ربيع حامد ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5272   قيدت فى   18-04-2012 برقم ايداع    424 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

72 - محمود على عبدالعزيز النجار لتجارة السيارات )محمود على عبدالعزيز النجار (  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   5364   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    572 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-27

73 - صيدليه الدكتور وائل عرفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6338   قيدت فى   21-05-2013 برقم ايداع    

680 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

74 - ميلد صليب عبده يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8050   قيدت فى   29-10-2014 برقم ايداع    

1844 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

75 - محمد فراج محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8057   قيدت فى   30-10-2014 برقم ايداع    

1853 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-29

76 - سميه احمد محمد كسبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9266   قيدت فى   25-05-2015 برقم ايداع    

1426 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

77 - رجب عبدا إبراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10567   قيدت فى   12-01-2016 برقم ايداع    

126 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

78 - مجدى سمير سعيد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13793   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

1144 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

79 - محمد قاسم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13900   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

1338 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

80 - عماد صبرى حسب النبى البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1147   قيدت فى   13-10-2008 برقم 

ايداع    1242 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-12

81 - اشرف عمر علي منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1228   قيدت فى   03-11-2008 برقم ايداع    

1340 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

82 - على عبد المنعم حسن الباسطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2744   قيدت فى   16-02-2010 برقم 

ايداع    221 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15
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83 - محمود احمد على المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4458   قيدت فى   01-06-2011 برقم ايداع    

720 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

84 - صبحى محمد حسن مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4721   قيدت فى   14-09-2011 برقم ايداع    

1114 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

85 - محمد خميس عبدالعزيز شحاته محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5572   قيدت فى   2012-08-22 

برقم ايداع    869 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

86 - لبنى عبد ا عبد الرازق البردان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7489   قيدت فى   01-06-2014 برقم 

ايداع    910 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

87 - سمير فتحي عبد العزيز هندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8020   قيدت فى   23-10-2014 برقم ايداع    

1794 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

88 - محمد ابراهيم عبد الفتاح الحوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8315   قيدت فى   18-12-2014 برقم 

ايداع    2274 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-17

89 - محمود وجيه محمد محارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8464   قيدت فى   20-01-2015 برقم ايداع    

143 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

90 - محمود أحمد سليمان الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8995   قيدت فى   15-04-2015 برقم ايداع    

1008 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

91 - سماح محمد عبد ا عبد الرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12003   قيدت فى   04-08-2016 برقم 

ايداع    2561 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

92 - مدحت حسن عبد السلم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14058   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    1629 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

93 - وليد سامى حامد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14842   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

3053 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

94 - رمضان عبدالخالق إبراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14985   قيدت فى   22-08-2017 برقم 

ايداع    3353 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

95 - عاصم احمد توغان صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   618   قيدت فى   12-06-2008 برقم ايداع    

660 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-11

96 - كمال عبد الكريم كمال رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9217   قيدت فى   19-05-2015 برقم ايداع    

1358 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

97 - سالى مول )سالى فوى عبده فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13528   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    632 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

98 - محمد حافظ عبدالمقصود رمضان ابوحسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14262   قيدت فى   

15-05-2017 برقم ايداع    1985 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-14

99 - احمد حامد محمد الشبانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14742   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

2864 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

100 - همت محمد محمد اسماعيل المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2198   قيدت فى   2009-08-20 

برقم ايداع    941 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

101 - أحمد حسن محمد حسن إسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12311   قيدت فى   20-09-2016 برقم 

ايداع    3059 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

102 - إبراهيم مصطفى عطيه الشرنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12440   قيدت فى   2016-10-10 

برقم ايداع    3277 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

103 - ممدوح محمد عبد اللطيف الرشيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13596   قيدت فى   2017-02-21 

برقم ايداع    736 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

104 - ياسر ابراهيم محمد فليفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14772   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

2912 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29
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105 - اشرف فوزى بطرس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3200   قيدت فى   08-06-2010 برقم 

ايداع    787 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

106 - احمد احمد مصطفى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5128   قيدت فى   21-02-2012 برقم ايداع    

185 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

107 - محمد محمد عبد العظيم المكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5220   قيدت فى   22-03-2012 برقم 

ايداع    338 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

108 - احمد محمود محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8473   قيدت فى   21-01-2015 برقم 

ايداع    156 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

109 - عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13532   قيدت فى   2017-02-15 

برقم ايداع    637 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

110 - حسين على عبدالعزيز المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14847   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    3062 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

111 - معرض النوام لتجارة الدوات المنزليه و الكهربائيه)محمد رمضان شكرى محمود النوام(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   15045   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    3502 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

112 - على موسى محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5185   قيدت فى   13-03-2012 برقم ايداع    

277 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

113 - ضيف عبدالعزيز عبدالسلم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5489   قيدت فى   2012-07-16 

برقم ايداع    760 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

114 - محمد محمد عبدالعظيم المكاوى) المكاوى لتوزيع العشاب و الزيتون و أدوات الحجامه(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   12249   قيدت فى   05-09-2016 برقم ايداع    2947 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

115 - احمد احمد موسى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14468   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

2364 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

116 - محمد نصر هاشم عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14792   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    2956 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

117 - صبرى السعيد يوسف على مرسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3713   قيدت فى   2010-11-03 

برقم ايداع    1416 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

118 - محمود احمد نور الدين احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4757   قيدت فى   2011-09-27 

برقم ايداع    1169 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

119 - وليد محمد عبد السلم بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5346   قيدت فى   16-05-2012 برقم 

ايداع    547 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

120 - خليل حربى ضيف الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5616   قيدت فى   11-09-2012 برقم ايداع    

940 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

121 - موسى معز عزيز بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7806   قيدت فى   15-10-2015 برقم ايداع    

2713 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

122 - موسى معز عزيز بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7806   قيدت فى   15-10-2015 برقم ايداع    

2714 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

123 - السيد عوض على عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9305   قيدت فى   01-06-2015 برقم 

ايداع    1488 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

124 - عبدالفتاح عبدالفتاح أبوزيد أبوفاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12021   قيدت فى   2016-08-07 

برقم ايداع    2584 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

125 - محمد صبحى عبد الفتاح العريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1700   قيدت فى   30-03-2009 برقم 

ايداع    349 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29
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126 - احمد فتحى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5581   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

885 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

127 - احمد نسيم عشري عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6017   قيدت فى   07-02-2013 برقم ايداع    

174 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-06

128 - عبدالرحمن احمد حسن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10342   قيدت فى   07-12-2015 برقم 

ايداع    3178 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

129 - مبروك فتحى محمد عجمى راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11243   قيدت فى   2016-04-06 

برقم ايداع    1267 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

130 - محمد عبدالمنعم احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12956   قيدت فى   13-12-2016 برقم 

ايداع    4182 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

131 - إيهاب رجب خليل إبراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13519   قيدت فى   2017-02-15 

برقم ايداع    616 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

132 - عوض للستيراد و التصدير-عوض امين على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13829   قيدت فى   

21-03-2017 برقم ايداع    1213 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-20

133 - أحمد السيد محمد عبدالوهاب ملوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14252   قيدت فى   2017-05-15 

برقم ايداع    1971 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

134 - أحمد محمد زيدان خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14366   قيدت فى   28-05-2017 برقم ايداع    

2167 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

135 - أحمد محمد زيدان خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14366   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

2991 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

136 - أنور فرج سرماح كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14520   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

2445 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

137 - عمرو رسلن محمد ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15010   قيدت فى   24-08-2017 برقم 

ايداع    3428 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

138 - محمد عبد العال حمادة اسماعيل)عبد العال للمقاولت العمومية(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5561   

قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    854 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-11

139 - صفاء ربيع السيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8229   قيدت فى   07-12-2014 برقم ايداع    

2148 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

140 - أبتسام السيد عبدالمجيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8478   قيدت فى   22-01-2015 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

141 - محمود عبدالمنعم عبدالمقصود ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1471   قيدت فى   2009-01-22 

برقم ايداع    85 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-21

142 - احمد عدس عبد المعبود على زامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3935   قيدت فى   2011-01-04 

برقم ايداع    24 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

143 - ابراهيم عبد العزيز محمود محمد القلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7987   قيدت فى   

14-10-2014 برقم ايداع    1735 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-13

144 - أحمد عنتر حسين عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11367   قيدت فى   21-04-2016 برقم 

ايداع    1473 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

145 - عمرو مصطفى محمد بكوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12198   قيدت فى   28-08-2016 برقم 

ايداع    2850 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

146 - عزيزه عبدالعزيز عطيه عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13016   قيدت فى   2016-12-19 

برقم ايداع    4271 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18
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147 - محمد صلح الدين أحمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13451   قيدت فى   2017-02-06 

برقم ايداع    500 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

148 - شيماء عبد الوهاب احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13771   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    1099 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

149 - حاتم السيد عبد الرحمن محمود حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3299   قيدت فى   2010-07-04 

برقم ايداع    906 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

150 - فتنه مصطفى عبدالفتاح قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9446   قيدت فى   17-06-2015 برقم 

ايداع    1696 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

151 - أحمد عبدالعزيز على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9595   قيدت فى   13-07-2015 برقم ايداع    

1927 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

152 - اشرف محمد محمود عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11460   قيدت فى   09-05-2016 برقم 

ايداع    1632 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

153 - إيهاب عبدالجليل مصطفى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12807   قيدت فى   2016-11-22 

برقم ايداع    3912 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

154 - أمينه إبراهيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14710   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    

2805 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

155 - صفاء خميس عبد الحميد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1758   قيدت فى   13-04-2009 برقم 

ايداع    420 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-12

156 - مشيرة جمعة احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5030   قيدت فى   11-01-2012 برقم 

ايداع    29 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

157 - ) القصى جروب-محمد عبد الحميد عبد المقصود الحوفى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5280   قيدت 

فى   22-04-2012 برقم ايداع    437 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-21

158 - محروس ابوالعنين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5507   قيدت فى   24-07-2012 برقم 

ايداع    784 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

159 - فريد شوقى محمد راضى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8887   قيدت فى   01-04-2015 برقم 

ايداع    835 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

160 - فريد شوقى محمد راضى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8887   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    1718 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

161 - السيد راغب عطيه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12018   قيدت فى   04-08-2016 برقم ايداع    

2581 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - احمد محمود احمد ناصف و شركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   5137  قيدت فى  23-02-2012 برقم 

ايداع   199 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00

ص

2 - ربيع عبد العال محمد العمروسى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   14244  قيدت فى  2017-05-14 

برقم ايداع   1961 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

3 - لشركه المتحده لتوزيع النخاله الخشنه الرده بالعموله ) محمود احمد محمد عمرو وشركاه (   شركة سبق قيدها 

برقم :   10547  قيدت فى  10-01-2016 برقم ايداع   99 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/01/2026  12:00:00ص

4 - منى محمود محمد الحفناوى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   10933  قيدت فى  02-03-2016 برقم 

ايداع   752 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2026  12:00:00

ص

5 - شركة- محمد صلح عبدالمجيد و شريكه أيمن زايد   شركة سبق قيدها برقم :   14042  قيدت فى  

18-04-2017 برقم ايداع   1600 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2027  12:00:00ص

6 - شركه عماد محمد عبدا على العبد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15056  قيدت فى  

05-09-2017 برقم ايداع   3531 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/09/2027  12:00:00ص

7 - شركة عادل عبد الفتاح ابراهيم عجلن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5052  قيدت فى  

17-01-2012 برقم ايداع   59 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2027  12:00:00ص

8 - رمضان يسن عبدالعزيز عبدالكريم جاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   11269  قيدت فى  

11-04-2016 برقم ايداع   1312 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2026  12:00:00ص
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