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قيود أفراد

1 - السيد محمود عبدالحميد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7600 ورقم قيد 63188    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

(وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة الغربية الدواخليه بملك/ عونى على ابراهيم حواس

2 - محمد على على التلوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7585 ورقم 

قيد 68163    محل رئيسى  عن تجارة حديد, بجهة محافظة الغربية محلة زياد - بملك:على على التلوى

3 - هشام توفيق الكلوى مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7586 

ورقم قيد 68164    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتوكيلت مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 5 

شارع العتصام بجوار مخزن النابيب_ المنشيه الجديده بملك/ توفيق الكلوى

4 - عبدالصبور على حافظ احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7587 ورقم قيد 68165    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ((, بجهة محافظة الغربية سماتاى - بملك:وداد فوزى نعمة ا العوضى

5 - ابراهيم ابراهيم ابراهيم حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7591 

ورقم قيد 68166    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الغربية 23 شارع ناصر خلف مسجد 

الحنفى - بملك:مختار عبدالوهاب كرم

6 - عبدالحميد عبدالحميد عبدالحميد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 7594 ورقم قيد 68167    محل رئيسى  عن سنتر لبيع القمشة ومفروشات, بجهة محافظة الغربية 

شبرابابل - بملك:سهام على عبدالحميد

7 - حازم عماره احمد السود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7603 

ورقم قيد 68168    محل رئيسى  عن تجاره تحف وهدايا, بجهة محافظة الغربية شبرابابل بملك/ فاطمه 

عبدالخالق احمد

8 - عزت ابوالفتوح غازى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7605 ورقم قيد 68169    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة الغربية شارع الزراعة امام 

المكينة الزراعية - بملك :محمد عزت ابوالفتوح غازى

9 - محمد السيد رزق يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7606 

ورقم قيد 68170    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة الغربية العامريه بملك/ السيد رزق يونس

10 - عادل محمد حسن ابوشادى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7611 

ورقم قيد 68171    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ومفروشات )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة 

الغربية ميدان المسجد الزنفلى الكبير شبراملكان - بملك:سهير امين محمد على

11 - احمد حامد عبدالجواد الهندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7614 ورقم قيد 68172    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق - بملك:

مصطفى حامد عبدالجواد الهندى

12 - متولى ناجح سليمان سعدهم تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7615 

ورقم قيد 68173    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك/ صالح 

حسين عبدا شاهين

13 - السيد السباعى عبدالمنعم المغربى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7618 ورقم قيد 68174    محل رئيسى  عن تجاره اعلف ومحاصيل زراعيه, بجهة محافظة الغربية صفط 

التراب بملك/ البدراوى صلح البدراوى بطحيش
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14 - هشام حلمى الششتاوى النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7619 ورقم قيد 68175    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية 17 شارع سبح ا بجوار ولى الدين - بملك:حلمى الششتاوى عبده النجار

15 - جمال حسن ابراهيم حسن رشاد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7620 ورقم قيد 68176    محل رئيسى  عن تجارة السمنت بالجملة, بجهة محافظة الغربية المعتمدية - بملك:

ابراهيم حسن ابراهيم راشد

16 - ابراهيم وجدى سعد ابراهيم بندق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7622 ورقم قيد 68177    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليات, بجهة محافظة الغربية دنوشر بملك/ وائل 

البسيونى احمد بندق

17 - محمد عادل توكل محمد الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7623 ورقم قيد 68178    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة الغربية دوران محب 

بجوار مركز الرحمة للشعة - بملك:شريف توفيق عبدالجواد عبدالرحيم بدوى

18 - مصطفى حافظ عبدالمنصف حافظ الصفتى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 2022-08-01 

برقم ايداع 7624 ورقم قيد 68179    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية صلح الدين _محله زياد بملك/ محمود عبدالرؤوف ابوعبده

19 - ورده الزغبى مجاهد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7625 ورقم قيد 68180    محل رئيسى  عن سنتر ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع عبدالشافى _محله البرج بملك/ فايزه احمد محمد

20 - احمد محمد احمد ابوسعده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7626 

ورقم قيد 68181    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية عياش - بملك:محمد 

احمد ابوسعده

21 - مصطفى محمد على ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

7627 ورقم قيد 68182    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الغربية شبرا نبات بملك/ محمد على 

محمد ابوطالب

22 - سيف الدين عبدالحميد عطيه برغوت تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 7628 ورقم قيد 68183    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية صلح الدين _ محله زياد بملك/ محمود عبدالرؤوف ابوعبده

23 - مجدى السيد عبدالحميد شعيرة تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7673 ورقم قيد 11343    رئيسى آخر  عن ثلجة لحوم وخضروات, بجهة محافظة الغربية الدواخلية - بملك:

محمد مجدى السيد شعيرة

24 - اشرف محمد مفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7631 

ورقم قيد 68184    محل رئيسى  عن تجاره اعلف ومحاصيل زراعيه, بجهة محافظة الغربية عطاف بملك/ 

نجلء فتحى عبدالرحمن ابراهيم

25 - محمد مسعد السعيد ميصه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7633 

ورقم قيد 68185    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الغربية شارع عثمان النقيب - عزبة الرجبى - 

بملك:مسعد السعيد ميصه

26 - ابتسام مجدى محمد عبدالحميد فضة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7634 ورقم قيد 68186    محل رئيسى  عن تجارة بويات, بجهة محافظة الغربية كفر العبايدة - بملك:محمد 

نجيب محمود سالم
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27 - دينا احمد سعد المعملى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7635 

ورقم قيد 68187    محل رئيسى  عن مركز تجميل )عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها(, بجهة محافظة 

الغربية عقار رقم 47 شارع على بن ابى طالب_منشيه البكرى بملك/ محمود عبدالعزيز عبدالعزيز

28 - عطا للمفروشات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7636 ورقم قيد 

68188    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية اخر شارع المستشار خلف المعداوى 

للسيراميك بملك/ شريف كامل البيومى نافع

29 - سامى عبدالناصر عبدالحليم حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7637 ورقم قيد 68189    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات, بجهة محافظة الغربية العامرية - بملك:

كامليا مندى عزازى عبداللطيف

30 - محمد اسماعيل ابواليزيد عبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7638 ورقم قيد 68190    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت حكوميه, بجهة محافظة الغربية كفر ابوجندى بملك/ 

اسماعيل ابواليزيد اسماعيل عبده

31 - محمد عبدالعزيز المعداوى حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7641 ورقم قيد 68191    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة الغربية سامول - بملك:السيد 

عبدالعزيز المعداوى حماد

32 - الحنفى محمد مصطفى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7643 

ورقم قيد 68192    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتشطيبات, بجهة محافظة الغربية كفر البسطويسى - 

بملك:محمد محمد مصطفى السيد

33 - محمود محمد ابراهيم محمد ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 7649 ورقم قيد 68193    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه جيم, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 

60 شارع كمال درويش من شارع جمال عبدالناصر _منشيه البكرى بملك/ عبدا بسيم فهمى يونس

34 - كريم سعد ابراهيم صلح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7650 

ورقم قيد 68194    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة الكترونية )) ماعدا مايختص بالطباعة وتصوير المستندات و 

النترنت والكمبيوتر ((, بجهة محافظة الغربية العامرية - بملك :اشرف المحمدى ابوالمجد عامر

35 - الكوش لتجاره الحبوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7651 ورقم 

قيد 68195    محل رئيسى  عن تجاره حبوب وعلفه, بجهة محافظة الغربية شارع سعد زغلول قنطرة المدبح 

بملك/ محمد فتحى محمود محمد الكوش

36 - خالد محمد محمد زكى احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 7652 ورقم قيد 68196    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )) ملبس - ادوات بناء - اطعمة ((, بجهة 

محافظة الغربية شارع يوسف السباعى ابوراضى - بملك:امانى محمد حامد حسن الدخاخنى

37 - محمد على احمد عليان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7653 

ورقم قيد 68197    محل رئيسى  عن مكتب استيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك( وتجاره المحاصيل الزراعيه, بجهة محافظة الغربية السجاعيه 

بملك/ محمود محمد محمود عليان

38 - احمد ماهر ابراهيم ابراهيم المحلوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 7655 ورقم قيد 68198    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية بشبيش - بملك:ماهر ابراهيم ابراهيم المحلوى

39 - ابراهيم عطا الششتاوى محمد زنفل تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7658 ورقم قيد 68199    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية البنوان بملك/ ساميه 

عبدالمجيد الزينى
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40 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7659 ورقم قيد 68200    محل رئيسى  عن تدوير وتخريز بلستيك خرازه, بجهة محافظة الغربية العتوة القبلية 

بملك/ رباب رمضان عبدالعاطى اسماعيل

41 - عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد الصفطاوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 7663 ورقم قيد 68201    محل رئيسى  عن توريد المفروشات والمنسوجات, بجهة محافظة الغربية 

22 شارع عبدالرازق قنديل ابوشاهين - بملك:صفية عبدالعزيز عسل

42 - رشا محمد محمد جرواش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7670 

ورقم قيد 68202    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة الغربية 9 

شارع مدرسه التجاره شكرى القوتلى بملك/ حسن عبدالسلم ابراهيم الشرقاوى

43 - علياء ناصر محمد احمد ابوعامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7687 ورقم قيد 68203    محل رئيسى  عن اتيليه وكوافير, بجهة محافظة الغربية البشيط بملك/ محمد رافت 

عبدالموجود

44 - محمود احمد عبداللطيف ابراهيم صيام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7688 ورقم قيد 68204    محل رئيسى  عن تجارة غزل واقمشة, بجهة محافظة الغربية 23 شارع العلم 

واليمان - بملك:راضى زايد عاشور

45 - احمد محمد عبدالمنعم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7690 

ورقم قيد 68205    محل رئيسى  عن تجاره قطع  غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية 64ش سعد زغلول 

بملك/ نصر محمد عبدالمنعم شحاته

46 - محمد مصطفى خليل خليل ابوجبل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7696 ورقم قيد 68206    محل رئيسى  عن تجارة  ملبس جاهزة واكسسوار حريمى )) ماعدا الملبس 

العسكرية ((, بجهة محافظة الغربية العقار رقم 3 شارع الخديوى توفيق - بملك:عماد صابر عنتر السيد البسيونى

47 - اشجان مكرم شلبى عبدالفتاح كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7701 ورقم قيد 68207    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية القيصريه بملك/ كمال 

عصام يحى المشد

48 - منى عبدالمنعم محروس الفحات تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7703 ورقم قيد 68208    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية البشيط بملك/ رفعت فرج 

شرف الخولى

49 - وليد مسعد ابوالمجد ابراهيم الشهاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7705 ورقم قيد 68209    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية نمرة البصل - بملك:عبدالحميد محمود عبدالحميد المام

50 - محمد نوفل لتجارة المواد الغذائية بالجملة تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7708 ورقم قيد 68210    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة الغربية كفر 

حجازى - بملك:حسن بدير اسماعيل عبدالرحيم السقا

51 - شريف فاروق الغريب بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7712 ورقم قيد 68211    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية شارع كمال درويش من شارع جمال عبدالناصر - منشية البكرى - بملك:محمد محمد السيد 

ابوسيف

52 - محمود عبدالحميد ابراهيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7714 ورقم قيد 68212    محل رئيسى  عن تجاره بطاريات, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ ام 

كلثوم محمد غانم
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53 - اشرف حامد السيد الحسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7715 

ورقم قيد 68213    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية النشا الحديثة - بملك:

احمد عباس مسعود مبروك

54 - اسماء محمد بسيونى محمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7718 ورقم قيد 68214    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبة البيارى 

- نشيل - بملك:حسن احمد الغريب العشرى

55 - ابراهيم رفعت حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7720 

ورقم قيد 68215    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات )) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ((, بجهة محافظة الغربية البشيط - بملك:نجفة ابوالعزم ابراهيم 

الصحصاح

56 - محمد مصطفى احمد مصطفى سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7722 ورقم قيد 68216    محل رئيسى  عن مكتب تصدير المحاصيل الزراعيه, بجهة محافظة الغربية البشيط 

بملك/ عبدالفتاح مصطفى احمد

57 - ابراهيم حمدى احمد علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7723 

ورقم قيد 68217    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية سماحه -خلف الساحه 

الشعبيه بملك/ مصطفى شعبان محمد الشابورى

58 - محمد حامد السيد على ابوالعيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7725 ورقم قيد 68218    محل رئيسى  عن مصنع تقفيل شنط بلستيك, بجهة محافظة الغربية 24 شارع 

ابراهيم السمان - بملك:عيد حسن حسن ابوالحسن

59 - رضا مصطفى مصطفى ابراهيم صلح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7726 ورقم قيد 68219    محل رئيسى  عن مصنع مخبوزات وحلويات, بجهة محافظة الغربية برج 

الرياض بجوار مسجد الشامى _ابوراضى بملك/ محمد مصطفى يوسف غالى

60 - رمضان محمد محمد الحبشى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7731 ورقم قيد 68220    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية الدواخلية - بملك:محمد فؤاد محمد ابوهرجة

61 - نور الصباح عبدا ابراهيم محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع 7732 ورقم قيد 68221    محل رئيسى  عن مصنع فايبر, بجهة محافظة الغربية سندسيس - بملك:

محمد عبدالهادى عبدالهادى السيد

62 - حسام نعمان عبدالنبى الطنساوى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7733 ورقم قيد 68222    محل رئيسى  عن مصنع نسيج تريكو دائرى, بجهة محافظة الغربية بطينه بملك/ 

حمديه حافظ الشرملسى

63 - محمد مصطفى محمد ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7742 ورقم قيد 68223    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت, بجهة محافظة الغربية البشيط بملك/ 

مصطفى محمد ابراهيم السيد

64 - ابوالمكارم محمد راغب عصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7746 ورقم قيد 68224    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية الوحدة الصحية الجديدة - 

العزيزية - بملك:سهام محمد راغب عصر

65 - سماح مصطفى عبدالمقصود نعمت ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 7755 ورقم قيد 68225    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبة 

العرب تبع ميت الشيخ - بملك:رافت ابراهيم سيد احمد ابراهيم
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66 - عطيه محمد رمضان عطوه تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7756 ورقم قيد 68226    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية عزبه رياض _ 

بطينه بملك/ محمد رمضان عطوه النفيلى

67 - فاطمة فتحى عبدالعاطى طيور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7759 ورقم قيد 68227    محل رئيسى  عن تجارة خضروات, بجهة محافظة الغربية شارع ابوحاتى امام 

المستشفى - بملك:محمد عبدالعزيز عبدالعزيز شريف

68 - محمد صبرى سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7760 

ورقم قيد 68228    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية الراهبين بملك/ صبرى 

سلمه محمد سلمه

69 - السيد احمد السيد ارز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7762 ورقم 

قيد 68229    محل رئيسى  عن مصنع كرتون )) ماعدا مايختص بالطباعة ((, بجهة محافظة الغربية صفط 

تراب - بملك:الحمدى جمال الحمدى الشيتى

70 - ياسمين على ابراهيم البليهى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7768 

ورقم قيد 68231    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية العثمانية - بملك:محمد 

السيد محمد السيد الشرقاوى

71 - سما عاطف عبدالقادر بسيونى الكلوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 7780 ورقم قيد 68232    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل )) ماعدا مايختص بالدوية بكافة 

انواعها ((, بجهة محافظة الغربية كفر حجازى - بملك:على على عبدالعزيز الزماكة

72 - محمد السيد محمد النوسانى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7781 ورقم قيد 68233    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية منشية مبارك - بملك:محمد السيد محمد النوسانى

73 - محمد عبدالمجيد محروس جودة تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7786 ورقم قيد 68234    محل رئيسى  عن معرض تجارة اللت والمعدات الثقيلة, بجهة محافظة الغربية نمرة 

البصل  -  بملك:الشافعى محمد الشافعى شاهين

74 - ابانوب شهدى فارس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7788 ورقم قيد 68235    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 4 شارع محمد 

الحصرى عزبة البهلوان اخر شارع الحصرى - بملك: شهدى فارس

75 - امير كامل فريد ابوقاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7790 

ورقم قيد 68236    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة الغربية 

عقار رقم 28 شارع المام البخارى - السكة الوسطى - بملك:مسعد ابراهيم عطية

76 - محمد السيد محمد ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7795 ورقم قيد 68237    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة 

الغربية عقار رقم 45 شارع متولى النجار - محلة البرج - بملك:على صلح الدين عبدالعزيز

77 - نعمة صبرى العوضى شعبان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7799 ورقم قيد 68238    محل رئيسى  عن تجارة بذور ومبيدات حشرية, بجهة محافظة الغربية زاوية حماد 

متفرع من سيدى عقيل - بملك:مسعد صبرى العوضى شعبان

78 - احمد سعيد مصطفى الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7803 

ورقم قيد 68239    محل رئيسى  عن مصنع تدوير بلستك خرازة, بجهة محافظة الغربية العتوة القبلية - بملك:

سعيد مصطفى احمد الوكيل
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79 - فاطمه السيد كامل هلل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7810 

ورقم قيد 68240    محل رئيسى  عن الستيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره36 من المجموعه 6 (والتصدير 

)فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية بلقينا / عزبه شويقى سعد بملك/ امنة سعد مهدى 

هلل

80 - اسماء حسن محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7811 

ورقم قيد 68241    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية نشيل - بملك:رباب 

عبدا منسى رخا

81 - ارزاق طلعت الحسانين المتولى يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 7812 ورقم قيد 68242    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبه 

ابووافى صفط تراب بملك/ ابراهيم زكريا ابراهيم عبدربه

82 - نصر محروس توفيق محمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7845 ورقم قيد 41319    رئيسى آخر  عن مزادات خرده, بجهة محافظة الغربية عزبه خضر شارع فؤاد 

الجميزى بملك/ نعمه عبدالسلم سليمان حماد

83 - هانى جلل السيد مدكور تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7821 

ورقم قيد 68243    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة الغربية 

شبرا ملكان - بملك:محمد عبدالستار السيد بهلول

84 - محمد العيسوى العيسوى الرحمانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7822 ورقم قيد 68244    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية محله ابوعلى ارض النمراوى _طريق المنصورة السريع بملك/ العيسوى العيسوى العيسوى

85 - محمد محمد احمد الهمشرى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7825 

ورقم قيد 68245    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الغربية العتوة القبلية - بملك:محمد 

احمد السيد الهمشرى

86 - وفيق محمد حسن ابراهيم البطاوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7826 ورقم قيد 68246    محل رئيسى  عن الستيراد ) عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 ( 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك (, بجهة محافظة الغربية ش0 ابوالفضل -بجوار سنتر الخولى 

بملك/ حاتم عبدالجليل الشرقاوى

87 - الهم حمزه رمضان حمزه عزام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7828 ورقم قيد 68247    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الغربية محله خلف بملك/ فرج ا 

محمد عباس عزام

88 - عبدا ابراهيم ابراهيم الصياد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7829 ورقم قيد 68248    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية ش0 الثوره -محله ابوعلى بملك/ سميه احمد الرخاوى

89 - محمد مصطفى مصطفى غيط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7832 ورقم قيد 68249    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية الناصرية - بملك:

مدحت حسن حسن سلمة

90 - ابراهيم محمد كامل الغنيمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7838 

ورقم قيد 68250    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيارسيارات, بجهة محافظة الغربية الراهبين - بملك:طارق 

محمد كامل الغنيمى
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91 - محمود كمال عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7839 ورقم قيد 68251    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه, بجهة محافظة الغربية 4 شارع عبدالنبى شاهين _

محله البرج بملك/ فاطمه محمد مصطفى الجندى

92 - كمال فؤاد محمد مشالى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7842 

ورقم قيد 68252    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى - بملك:نجلء محمد 

محمد الفقى

93 - محمد مصطفى السعيد ابوحشيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7848 ورقم قيد 68253    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية شارع النجار - عزبة الرجبى - بملك:احسان خليفة ابراهيم ابوطالب

94 - مصطفى مصطفى احمد ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7856 ورقم قيد 68254    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ امانى 

عبدالحميد محمد الليسى

95 - ولء جابر البسيونى احمد الجمل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7858 ورقم قيد 68255    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية الحومدية 

الجديدة - ميت السراج - بملك:احمد الشحات محمد عزة

96 - محمد عبدالعزيز علم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7859 

ورقم قيد 68256    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية عزبه جناكليس _ طنباره بملك/ عبدالعزيز علم محمد يوسف

97 - اسماعيل فايز فتح ا امبابى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7863 

ورقم قيد 68257    محل رئيسى  عن تجارة زجاج, بجهة محافظة الغربية 3 شارع عادل جزر من شارع 

عبدالرحمن شاهين ابوراضى - بملك:محمد على محمود احمد

98 - عطيه طه على ابوزينه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7865 

ورقم قيد 68258    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية ميت عساس بملك/ احمد طه 

على ابوزينه

99 - محمد منير عبدالجليل البدوى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7874 ورقم قيد 35207    رئيسى آخر  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبه الحوامديه 

الجديده محله حسن بملك/ الطالب/ محمد منير عبدالجليل البدوى

100 - المحمدى جمال المحمدى بدير تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7878 ورقم قيد 56035    رئيسى آخر  عن مصنع خيوط وغزول, بجهة محافظة الغربية عياش - بملك:سلوى 

عبدالستار كامل

101 - مصطفى عبدالقادر احمد ابوعامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7867 ورقم قيد 68259    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية عياش بملك/ عصام 

السيد عبدالعزيز صلح

102 - سامح رمضان قنديل طايل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7869 

ورقم قيد 68260    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية شبرابابل بملك/ محمود 

عبدالعزيز عبدالعزيز على

103 - طارق عبدالرحيم ابراهيم الصيرفى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 7870 ورقم قيد 68261    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات )) بعد الحصول على الموافقات اللزمة من 

مصلحة دمغ المصوغات والموازين ((, بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوة - بملك:عبدالرحيم ابراهيم ابراهيم 

الصيرفى
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104 - طارق عبدالشافى محمد حلوة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7871 ورقم قيد 68262    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية البشيط - بملك:محمد 

عبدالشافى محمد حلوة

105 - نصر عبدالسلم نصر الحساب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7875 ورقم قيد 68263    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات ومعدات ثقيلة وخفيفة, بجهة محافظة 

الغربية ميت بدر حلوة - بملك:نادية عبدالرحيم فودة

106 - العدوى مصطفى على غازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7876 ورقم قيد 68264    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والبقول, بجهة محافظة الغربية شارع بلل بن 

رواحه من شارع زكريا الجندى بملك/ ماجده على عبدالرحمن بريك

107 - احمد سعد عبدالعزيز ابوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7879 ورقم قيد 68265    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية ابوصير - 

بملك:زغلول سعد عبدالعزيز ابوالنصر

108 - مروه وائل عبدالقادر خضر تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7882 ورقم قيد 68266    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية شبرابلوبة 

بملك/ محمد جمال عبدالعليم درويش

109 - احمد عبدالتواب عبدالنبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7884 ورقم قيد 68267    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية 15 شارع سوق اللبن شارع 

التوبة - بملك:مصطفى عاطف حلمى ابراهيم قش

110 - شحاته قرنى عبدالمحسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7891 

ورقم قيد 68268    محل رئيسى  عن مصنع رخام, بجهة محافظة الغربية الناصريه بملك/ احمد محمد احمد 

الحفناوى

111 - محمود ربيع محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7895 

ورقم قيد 68269    محل رئيسى  عن مقلة لب, بجهة محافظة الغربية عياش - بملك:محمود السيد الدسوقى حشاد

112 - فريد احمد اسماعيل احمد ابوسليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 7897 ورقم قيد 68270    محل رئيسى  عن مصنع لحاف فيبر, بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم - 

بملك:نزية فؤاد علم عمر

113 - محمد محمد عبداللطيف الزامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7898 ورقم قيد 68271    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات, بجهة محافظة الغربية الراهبين بملك/ محمود 

محمد عبداللطيف الزامل

114 - بسمة سمير عبده عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7900 ورقم قيد 68272    محل رئيسى  عن محطة تموين سيارات )) مقتصر على السولر فقط ((, بجهة 

محافظة الغربية شبرا بابل - بملك:محمود عبدالفتاح سليمان ابوالغيط

115 - زكى عبدالحميد عبدالعال حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7901 ورقم قيد 68273    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية القيصريه بملك/ 

يحى السيد مروان لشين

116 - عبدالغنى ياسر سليمان ابوجبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7906 ورقم قيد 68274    محل رئيسى  عن تجارة ملبس رياضية )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية عقار رقم 16 شارع عبدالحفيظ رزق متفرع من عشرة المنشية الجديدة - بملك:نعمة عبد الغنى 

حسين
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117 - عماد عطية محمد كسبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7925 

ورقم قيد 68275    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الغربية الهياتم - بملك :بسام 

ابوالهيثم عبدالرحمن ابوالحسن

118 - سامى عبدالعزيز ابراهيم عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7933 ورقم قيد 68276    محل رئيسى  عن مصنع زجاج وبلور, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 13 شارع 

الحنفى - المنشية القديمة - بملك:عبده حسن محمد دعوة

119 - محمد كامل ماضى محمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 7934 ورقم قيد 68277    محل رئيسى  عن الستيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 (والتصدير) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق بملك/ كامل ماضى 

محمد الشربينى

120 - احمد مصطفى فهمى محمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7935 ورقم قيد 68278    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية 3 شارع السلم - عزبة خضر - بملك:فايزة كامل محمود

121 - عبدالرسول السيد عبدالرسول الحساب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 7936 ورقم قيد 68279    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات ومعدات ثقيله وخفيفه, بجهة 

محافظة الغربية ميت بدر حلوة بملك/ ياسر السيد عبدالرسول حساب

122 - اشرف احمد احمد الحلو تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7937 

ورقم قيد 68280    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية كوم سليم سندسيس - 

بملك / مصطفى ابوالمجد عبدالنبى جاب ا

123 - نصره قطب مصطفى ابومصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 7943 ورقم قيد 68281    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية بلتاج 

بملك/ مصطفى بدر بدر عيسى

124 - احمد محمد ابراهيم عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7944 ورقم قيد 68282    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة واستغلل المحاجر, بجهة محافظة الغربية 9 

شارع عبدالسلم النحاس - بملك:جمالت عبدالعزيز شبك

125 - عثمان للملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7946 

ورقم قيد 68283    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية عقار رقم 94 شارع محروس البندارى _ الجمهوريه بملك/ عبدالباقى محمد عبدالباقى على

126 - حسام حسنى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7947 

ورقم قيد 68284    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية واجهزة كهربائية, بجهة محافظة الغربية سامول - 

بملك: ميادة احمد السعيد الصعيدى

127 - اويس محمد عبدالمنعم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7962 ورقم قيد 68285    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار محمول, بجهة محافظة الغربية مساكن الملح - 

بملك:محمد عبدالمنعم محمد حسن

128 - عبدالمقصود فهمى عبدالمقصود الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 7963 ورقم قيد 68286    محل رئيسى  عن بوتيك ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, 

بجهة محافظة الغربية القيصرية - بملك :يحيى السيد مروان لشين

129 - عمر موسى ماضى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7966 

ورقم قيد 68287    محل رئيسى  عن معرض تكييفات وفلتر, بجهة محافظة الغربية كفر البسطويسى - بملك:

عمر عمر عمر الرفاعى
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130 - هاشم ابراهيم ابوالمجد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7976 ورقم قيد 68288    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه بالجمله, بجهة محافظة الغربية ارض النمراوى محله 

ابو على بملك/ اجلل عواد عبدالمقصود السحيتى

131 - احمد نور عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7981 ورقم قيد 68289    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل بضائع بالسيارات )) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ((, بجهة محافظة الغربية سامول - بملك:محمد 

نور عبدالرحمن حسن

132 - وليد عبدالمجيد بهجت الجندى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7986 ورقم قيد 68290    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية بطينة - بملك: محمد بكر عبدالسميع 

عبده

133 - محمد امين المنسوب امين سبح ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7990 ورقم قيد 68291    محل رئيسى  عن مكتب مزادات )) فى الدراجات البخارية والسيارات ((, بجهة 

محافظة الغربية شارع البحيرى منشية خضر - بملك:راندا محمد الشوربجى

134 - محمد احمد برعى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7992 ورقم قيد 68292    محل رئيسى  عن مكتب تجارة عقارات واراضى وتسويق عقارى, بجهة محافظة 

الغربية دوران بسيسة برج رياض الصالحين - بملك: كريم محمد فؤاد احمد

135 - مصطفى عبدا اسماعيل ابراهيم الجندى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 7996 ورقم قيد 68293    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية )) جيم ((, بجهة محافظة الغربية 

24 شارع عبدا النادى ابوشاهين - بملك:حسن محمد الدماطى

136 - مخبز العليمى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7997 ورقم قيد 

68294    محل رئيسى  عن مخبز الى, بجهة محافظة الغربية ميت عساس - بملك: سجيدة على احمد كاشف

137 - ابراهيم مرسى ابراهيم شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7999 ورقم قيد 68295    محل رئيسى  عن مكتب لتاجير ونش لرفع الثاث, بجهة محافظة الغربية نشيل بملك/ 

مرسى ابراهيم مرسى شلبى

138 - رمضان هلل محمد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8000 ورقم قيد 68296    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الغربية شارع العلم واليمان - ابو 

شاهين بملك/ هلل محمد الحداد

139 - محمد حمدى  محمد الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8001 ورقم قيد 68297    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية عزبة الروضة 

كفر البسطويسى - بملك: صباح سعد حامد ليل

140 - الديب لبيع وتجارة مكينات نسيج تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8004 ورقم قيد 68298    محل رئيسى  عن بيع وتجارة مكينات نسيج, بجهة محافظة الغربية ياسين عطية - 

بملك:نادية محمد بدير السحراوى

141 - مسعودة احمد صبح عبدالجواد صايم تاجر فرد  رأس ماله 61,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 8006 ورقم قيد 68299    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية شارع الكنيسة شارع جمال البندارى - بملك: عماد احمد صبح عبدالجواد صايم

142 - نعيم مسعد عطيه العادلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8007 

ورقم قيد 68300    محل رئيسى  عن تجاره المنظفات الصناعيه ومستلزماتها, بجهة محافظة الغربية الجابريه 

بملك/ طارق مسعد عطيه العادلى
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143 - خالد احمد محمد ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 8011 

ورقم قيد 68301    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوه بملك/ احمد محمد 

ابوالسعود

144 - ضياء عيد سرور ابراهيم حبيش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8018 ورقم قيد 68302    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الغربية الناوية - بملك: 

فاطمة عيد سرور ابراهيم حبيش

145 - محمد عبدالغفار محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8029 ورقم قيد 68304    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات نسيج, بجهة محافظة الغربية ديرب هاشم - بملك:

محمد عبدالغفار محمد رمضان

146 - محمود محمود مصطفى القواص تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8035 ورقم قيد 68305    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة 

الغربية درب العلوة خلف عمر افندى - بملك:غادة سمير جلل محمد احمد

147 - نورا ميمى محمد محمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8040 ورقم قيد 68306    محل رئيسى  عن بقالة وتموين, بجهة محافظة الغربية 20 شارع ابوجبه الجمهورية - 

بملك:خالد حمدى عبدالنعيم محمد

148 - فتحية مسعد عبدالفتاح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8045 ورقم قيد 68307    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الغربية مبارك - بطينة - بملك:

جمال شعبان العزب

149 - احمد محمد عبدالرحمن سعد رماح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8046 ورقم قيد 68308    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار محمول, بجهة محافظة الغربية شارع الفرن اللى 

- بملك:ابراهيم مرسى ابراهيم

150 - السيد محمد توفيق نسيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8047 

ورقم قيد 68309    محل رئيسى  عن مشغل تقفيل عبايات حريمى, بجهة محافظة الغربية شبراملكان بملك/ السيد 

علم الدين صديق الشناوى

151 - محمود عبدالحى احمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8056 ورقم قيد 68310    محل رئيسى  عن مشغل تطريز, بجهة محافظة الغربية شارع فهمى عطيه _السكه 

الوسطى بملك/ هشام عبدالحميد اليمانى الفلق

152 - محمود قاسم احمد غريب قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8057 ورقم قيد 68311    محل رئيسى  عن مصنع وبريات, بجهة محافظة الغربية شارع حسن البنا محله البرج 

بملك/ عصام فتحى رشاد ابو دبش

153 - هبه ابراهيم عباس العمرى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8058 ورقم قيد 68312    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية 18 شارع عبدالحافظ محمد / الجمهوريه المتفرع من شارع الشهيد حسن جاد بملك/ الشافعى 

متولى عبدالحميد الشافعى

154 - بدر ماهر رمضان الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8061 ورقم قيد 68313    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية 44 شارع بركه / منشية السلم بملك/ خالد حسن يوسف

155 - اسماء شفيق محمود ابوجليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8062 ورقم قيد 68314    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق - بملك:احمد 

السيد احمد على ابوشارب
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156 - خالد صلح الزغبى مصطفى سبح ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 8063 ورقم قيد 68315    محل رئيسى  عن تجارة حبوب و اعلف, بجهة محافظة الغربية عزبه خضر 

بملك/ هناء محمد ابراهيم البحيرى

157 - حمدى الشحات عبدالغنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8071 ورقم قيد 68316    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية بشبيش - بملك:

عماد محمد عبدالرازق الفار

158 - محمد مرسى السيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8072 ورقم قيد 68318    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية بالجملة, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 10 

شارع التوحيد - بشبيش - بملك: السيد مرسى عبدالحميد

159 - مروه السيد عبدالعزيز عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8075 ورقم قيد 68319    محل رئيسى  عن تجاره الملبس والمفروشات)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية عقار رقم 1 شارع محمود التربى _الجمهوريه بملك/ هبه المحمدى عبدالصمد فرج

160 - اسلم عصام صلح جاد عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8098 ورقم قيد 68320    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية 29 شارع ابراهيم النحاس من شارع الترعة امتداد شارع جابر البشار بملك/ محمد عبدالعظيم 

الددمونى

161 - ياسر رضا عبدالرازق عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8102 ورقم قيد 68321    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية 37 شارع عبدالمنعم خليل / 

محب بملك/ محمد احمد درويش

162 - محمد محمد فتح ا معين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8108 

ورقم قيد 68322    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة الغربية ميت عساس - بملك: عزة 

احمد ابراهيم المجاعصى

163 - احمد نصرا ابراهيم احمد الشرم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8109 ورقم قيد 68323    محل رئيسى  عن ورشه موبليا, بجهة محافظة الغربية ش0 القاهره -السكه 

الوسطى بملك/ سعد ابراهيم المحجوب القرضاوى

164 - شهاب حسنى جلل على القطرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8116 ورقم قيد 68324    محل رئيسى  عن تجاره قطع  غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية كفر 

الثعبانيه بملك/حسنى جلل على القطرى

165 - عمر عبدالرازق عبدالعال حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8117 ورقم قيد 68325    محل رئيسى  عن مخبز, بجهة محافظة الغربية محلة زياد - بملك: رفعت بدوى بدوى 

دغيد

166 - ابوالعطا عبدالفتاح ابوالعطا ابوالعطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8118 ورقم قيد 68326    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية الجابريه 

بملك/ حسن علوانى حسن ابوزيد

167 - البلتاجى للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8119 

ورقم قيد 68327    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة 

الغربية ميت بدر حلوة - بملك: نسمة رشاد عبدالمنعم العشرى

168 - كامل موسى كامل السجاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8120 ورقم قيد 68328    محل رئيسى  عن مخبز, بجهة محافظة الغربية بلقينا  بملك/ كامل كامل موسى 

السجاعى
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169 - منى نبيل فهمى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8121 ورقم قيد 68329    محل رئيسى  عن مصنع بطاطين, بجهة محافظة الغربية الراهبين بملك/ رضوان 

السيد السيد موسى

170 - محمد عصام الدين ياسين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 8122 ورقم قيد 68330    محل رئيسى  عن تجارة محاصيل زراعية واسمدة, بجهة محافظة الغربية 

البنوان - بملك: عصام الدين ياسين مصطفى

171 - هايده السيد المرسى مريوط تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

8132 ورقم قيد 68331    محل رئيسى  عن تجارة خضروات والفاكهة, بجهة محافظة الغربية عزبة العجرمة - 

السجاعية - بملك: السيد ابراهيم حمودة حمودة

172 - محمد عبدالعظيم ابراهيم اسماعيل ابوصالحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-16 

برقم ايداع 8138 ورقم قيد 68332    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة الغربية البشيط - بملك: امال 

ابراهيم خفاجة غنيم

173 - محمد مسعد محمد عبدالفتاح عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8144 ورقم قيد 68333    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

الغربية 5ش0 فهمى عطيه -السكه الوسطى -من0ش0 زكريا بملك/ عبدالسميع سعد حسن

174 - ايه خميس السيد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8146 

ورقم قيد 68334    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الغربية بلقينا - بملك: صفاء عبدالستار احمد 

المزين

175 - عبدالجواد عبدالحفيظ عطية عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 8151 ورقم قيد 68335    محل رئيسى  عن مكتب نقل برى للبضائع )) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ((, بجهة محافظة الغربية شارع سالم ابراهيم ابوشاهين - 

بملك: انشراح احمد موسى مرزوق

176 - احمد سعد حسن الهليس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8152 

ورقم قيد 68336    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة وطرحه )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية منشاة المراء - بملك: فكرى ابراهيم محمد الصياد

177 - احمد محمد عبده محمد البيلى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8153 ورقم قيد 68337    محل رئيسى  عن تجاره زيت طعام, بجهة محافظة الغربية ش0 نعمان العصر -

بجوار المعهد الدين بملك/ محمد عبده محمد البيلى

178 - محمود السيد محمد محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8156 ورقم قيد 68339    محل رئيسى  عن ورشة حروف ولفتات كلدنج )) ماعدا مايختص بالطباعة ((, 

بجهة محافظة الغربية 5 شارع كوبرى الدلتا - بملك/ عصام السيد محمد قاسم

179 - رشدان للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8158 ورقم قيد 68340    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات مواد بناء و مواد دهانات, بجهة محافظة 

الغربية بوريج بملك/ رابحه محمد ابواليزيد المقل

180 - وفاء حمدى عبدالجليل ابواسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8159 ورقم قيد 68341    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة 

الغربية الناصرية - بملك: صبحى شوقى ابوالقاسم العربى

181 - حسن صابر على العباسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8162 

ورقم قيد 68342    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة الغربية شارع 

المعهد الدينى اخر شارع الكنيسى - بملك: مسعد السيد ضيف ا
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182 - شيماء عبدالهادى السيد شيشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8164 ورقم قيد 68343    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ومفروشات )) ماعدا الملبس العسكرية ((, 

بجهة محافظة الغربية محلة حسن - بملك:محمد ابراهيم على سليم

183 - امير شوقى محمد عزالدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8166 ورقم قيد 68344    محل رئيسى  عن اصلح وبيع كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة الغربية طريق 

سمنود المحله القديم بملك/ شوقى محمد عزالدين

184 - سماح عباس ابراهيم ابوالركب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8168 ورقم قيد 68345    محل رئيسى  عن مركز تجميل, بجهة محافظة الغربية شبرا بابل - بملك: جمال فرج 

يوسف ابوحلوة

185 - سامح موسى على موسى ابوعاصى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 8169 ورقم قيد 68346    محل رئيسى  عن مكتبة )) ماعدا تصوير المستندات ((, بجهة محافظة الغربية 

3 شارع عبدالحميد غبارة خلف بنك مصر - بملك: عطاء ا موسى على موسى

186 - امانى ابراهيم على السيد المصرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8171 ورقم قيد 68347    محل رئيسى  عن التصدير )) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ((, بجهة 

محافظة الغربية شارع الغندور من شارع الجمهورية - بملك: محمد ابراهيم على المصرى

187 - عمرو عبدالفتاح عبدالحى الدقرة تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

8174 ورقم قيد 68348    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الغربية سجين الكوم - 

بملك: وسام ماهر محمد القاضى

188 - اسامة ابراهيم على البدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8176 

ورقم قيد 68349    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة محافظة الغربية 

الراهبين شارع النحاسين حارة العرب - بملك: ابراهيم على ابراهيم البدوى

189 - هيثم ابراهيم عبدالسلم ابوحمودة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8193 ورقم قيد 68350    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة الغربية السجاعية - بملك: فتوح محمد 

محمود طلحة

190 - روحيه ابوالمعاطى ابراهيم رضوان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8194 ورقم قيد 68351    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية كفر العبايده -بملك/ شوقى 

محمد ضيف

191 - محمد يونس ابراهيم نعمة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8195 

ورقم قيد 68352    محل رئيسى  عن ثلجة حفظ خضروات وفاكهة, بجهة محافظة الغربية بهبيت الحجارة - 

بملك: ايمان رافت عمر عمر عبدا

192 - صلح حلمى محمد ملوحة تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8196 ورقم قيد 68353    محل رئيسى  عن تجارة مواد بترولية وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة الغربية 

ابوصير - بملك: سامح عبدالهادى محمد المزين

193 - رامى احمد محمود بدر جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8203 ورقم قيد 68354    محل رئيسى  عن موبيليا يدوى, بجهة محافظة الغربية 8 شارع وابور النور - بملك: 

ام محمد محمد الشافعى

194 - صيدليه / مصطفى السيد شنيشن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8204 ورقم قيد 68355    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الغربية سجين الكوم - بملك: محمد ابراهيم 

ابراهيم لعج
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195 - محمود محمد عبدالرحيم ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8205 ورقم قيد 68356    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية صفط تراب - 

بملك: نبيل السيد احمد ارز

196 - صبرى ابراهيم عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8207 

ورقم قيد 68357    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الغربية عزبة النشاء تبع الجابرية - بملك: 

سمية الدسوقى ابراهيم الفحل

197 - عادل فؤاد حامد ابوعمو تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8209 

ورقم قيد 68359    محل رئيسى  عن تجارة منسوجات, بجهة محافظة الغربية 56 شارع ابوالفضل - بملك :منى 

حسن الطويل

198 - احمد اسماعيل اسماعيل سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 8214 ورقم قيد 68360    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )) ماعدا الملبس العسكرية ((, بجهة 

محافظة الغربية شبرابابل - بملك / محمد عبدالدايم حنيش

199 - اسلم سعد محمد الجخو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8216 

ورقم قيد 68362    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية ابشوى الملق - بملك/ 

محمد سعد محمد الجخو

200 - ممدوح احمد احمد على الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8217 ورقم قيد 68363    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليات تصليح فقط, بجهة محافظة الغربية شبرابابل 

بملك/ احمد احمد على الدين

201 - عبدا السيد بسيونى عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 8218 

ورقم قيد 68364    محل رئيسى  عن خدمات محمول ) ماعدا النترنت (, بجهة محافظة الغربية قطور المحطة - 

الجيش - بملك/ نبيه محمد زوق محمد شلبى

202 - مصطفى نبوى محمد الجع تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

8222 ورقم قيد 68365    محل رئيسى  عن ااستيراد ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين (, بجهة محافظة الغربية بنا ابوصير - بملك/ طارق صديق عبدالحافظ 

القصير

203 - وفاء منصور ابراهيم الحبيبى تاجر فرد  رأس ماله 180,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8233 ورقم قيد 68366    محل رئيسى  عن تجارة تحف وانتيكات, بجهة محافظة الغربية شبرابابل - بملك/ 

عصام عبد الرسول البندارى

204 - صيدلية / محمد سعيد الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8234 ورقم قيد 68367    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الغربية عزبة خضر - شارع 6 اكتوبر 

متفرع من شارع الزرقا - بملك/ محمد سعيد محمد

205 - محمد صبرى فتحى البرعى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8237 

ورقم قيد 68368    محل رئيسى  عن بيع معدات ثقيله لصالح الغير, بجهة محافظة الغربية ميت عساس - بملك/ 

صبرى فتحى احمد البرعى

206 - صيدلية  د/عمر العطار تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8238 

ورقم قيد 68369    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الغربية بلقينا - بملك/ فتوح ذكى محمد راشد

207 - محمد عرفه ابراهيم عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8239 ورقم قيد 68370    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليات, بجهة محافظة الغربية البنوان بملك/ سهير 

محسن عبدالواحد الطيفانيه
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208 - احمد عبدالمعطى عبدالسلم منصور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 8241 ورقم قيد 68371    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 

6 ( والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (, بجهة محافظة الغربية بنا ابوصير - بملك/ عبدالسلم 

البسطويسى منصور

209 - فرحانة للخضروات تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8242 ورقم 

قيد 68372    محل رئيسى  عن وكالة خضار, بجهة محافظة الغربية العتوة القبلية - بملك/ عبدالعزيز عبدالقادر 

الزمر

210 - احمد حلمى عبدالرحمن البشيهى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8247 ورقم قيد 68373    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الغربية الشين - بملك/ عمرو 

محمد فوزى البشيهى

211 - حمادة احمد يوسف عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8249 

ورقم قيد 68374    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية كفر دمتنو - بملك/ 

حافظ احمد محمد حسن

212 - محمود عبدا سيد احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8255 ورقم قيد 68376    محل رئيسى  عن مقلة لب, بجهة محافظة الغربية شبرابابل - بملك/ محمود عبدا 

عبدالمنعم المنصورى

213 - رضا سامى انيس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8256 

ورقم قيد 68377    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات ) بعد الحصول على موافقة مصلحة الدمغة والموازين (, 

بجهة محافظة الغربية 17 شارع الخولى من شارع سكة زفتى العمومى - بملك/ ربيع على السعيد ابوليلة

214 - علء اسامة ابوالسعود احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8258 ورقم قيد 68378    محل رئيسى  عن تحف وانتيكات واعمال خان الخليلي, بجهة محافظة الغربية شارع 

البحر - بملك/ مصطفى محمد شمس الدين احمد شكر

215 - محمود مسعد سعد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8260 ورقم قيد 68379    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية محلة ابوعلى - بملك/ محمد عبدالكريم البسطويسى عبده

216 - محمد كمال سعد البسيونى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 8262 ورقم قيد 68380    محل رئيسى  عن مصنع ملبس رياضية ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة الغربية شارع الفئران محلة ابوعلى - بملك/ مسعد كمال سعد عبدالحليم

217 - بدير عبدالمجيد محمد الدسوقى النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 8263 ورقم قيد 68381    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية ش0 المكاكى -امام 

مسجد الحسن والحسين -المنشيه الجديده بملك/ احمد على ابوالمحاسن

218 - عادل سامى انيس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 8265 

ورقم قيد 68382    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة الغربية 15 شارع الحسين منشية محى سعد 

- بملك/ محمود عبدالعزيز عبدالعزيز على

219 - محمد جمال محمد زهير محمود بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 8267 ورقم قيد 68383    محل رئيسى  عن مكتب تصدير مفروشات ووبريات, بجهة محافظة الغربية 30 

شارع سعد محمد سعد - بملك/ عصام احمد عبدالقادر النجار

220 - ابراهيم عيد محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8269 ورقم قيد 68384    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص بالملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة الغربية ش0 ابوسيفين -بسوق السلطان بملك/ بيومى حمدى احمد النجار
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221 - حسن رزق محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8271 ورقم قيد 68385    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه وشنط المدارس, بجهة محافظة الغربية العقار رقم 

13 ش0 مصطفى كامل -ابوراضى بملك/ سعاد خيرى السيد متولى

222 - هدير طارق ابوالفتوح راغب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8273 ورقم قيد 68386    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية عزبة مزراحى 

العثمانية - بملك/ عبدالباسط فؤاد محمد

223 - محمد اشرف عبدالسلم بلحة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8276 ورقم قيد 68387    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية بناابوصير - بملك/ اشرف عبدالسلم عبدالجواد بلحة

224 - احمد عبدالوهاب نعمان ابوالوفا عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 8280 ورقم قيد 68388    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه 

لذلك(, بجهة محافظة الغربية ابوراضى بجوار ثلجه عبدالرازق بملك/ احمد مصطفى جابر

225 - ياسمين شبانة سرحان شبانة نقرش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 8288 ورقم قيد 68389    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية محلة خلف - بملك/ المولى 

ابوبكر عبدالرحمن عزام

226 - سامح نبيل على حسبو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8290 

ورقم قيد 68390    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الغربية 30 شارع الرفاعى من شكرى 

القوتلى - بملك/ مجدى راغب عبده ندا

227 - محمد سعد سعد الزعفرانى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8292 ورقم قيد 68391    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية كفر حجازى بملك/ صاحب الشان/ محمد سعد سعد الزعفرانى

228 - احمد حسنى احمد على كرم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8294 ورقم قيد 68392    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل )) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى والدولى ((, بجهة محافظة الغربية منشية السلم - ميدان بسيسة بجوار فرن ابوبكر - 

بملك/ نجوى احمد على كرم

229 - ياسمين محمد عبدالمنصف حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8295 ورقم قيد 68393    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الغربية 5 شارع التحرير امتداد 

الخديوى توفيق - ميدان البهلوان - بملك/ ورثة: الحاج بندارى محمد

230 - حنان محمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 125,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8296 

ورقم قيد 68394    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه وبواقى غزل, بجهة محافظة الغربية 9 شارع سعد النجار _

محله البرج بملك/ اسماء فؤاد محمد الرمادى

231 - احمد عبدالعزيز فتحى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8297 ورقم قيد 68395    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبليا, بجهة محافظة الغربية الشهيدى - بملك/ محمد 

عبدالعزيز فتحى عبدالغنى

232 - محمد عبداللطيف مسعد ابراهيم الخولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 8303 ورقم قيد 68396    محل رئيسى  عن مصنع غزل, بجهة محافظة الغربية طريق الراهبين سمنود 

القديم - بملك/ جابر جلل اسماعيل الشرملسى

233 - شريف احمد عبده سيد احمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8310 ورقم قيد 68397    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية 7 شارع فاروق عبدالعزيز متفرع من شارع الترعة عزبة ابودراع - بملك/ منى الدسوقى حامد احمد
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234 - المصرى للثاث المكتبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8313 

ورقم قيد 68398    محل رئيسى  عن تجاره الثاث المكتبى والديكورات الحديثه, بجهة محافظة الغربية ش0 

الترعه العمومى بملك/ وليد السيد محمد السيد

235 - السيد محروس السيد حمودة تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8319 ورقم قيد 68399    محل رئيسى  عن مكتبة ) ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة الغربية دنوشر - 

بملك/ عساكر المتولى سيد احمد عمار

236 - محمد متولى ابراهيم ابو زبيده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

8320 ورقم قيد 68400    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية 1 شارع محمد عبده بملك/ على عبدالفتاح نوفل

237 - فواز شحاتة على عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8323 

ورقم قيد 68401    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى والدولى (, بجهة محافظة الغربية بطينة - بملك/ محمود عبدالحميد عبده حسن

238 - قموح لتجاره قطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8328 ورقم قيد 68403    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوه 

بملك/ منصور رمضان قموح

239 - يسرى السعيد عبدالستار عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8332 ورقم قيد 68404    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل واكسسوار حريمى )عدا ما يختص 

بالدويه بكافه انواعها(, بجهة محافظة الغربية شارع البيطار من العباسى القديم بجوار مطبعه المل بملك/ سميه 

برهام برهام

240 - محمد ابراهيم ابراهيم فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8333 ورقم قيد 68405    محل رئيسى  عن ماكينة طباعة ) فيما عدا الملبس العسكرية واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة الغربية 

شبرا نبات - بملك/ ناهد عبدالعظيم محمود عثمان

241 - محمد مصطفى جمعة البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8340 ورقم قيد 68406    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت, بجهة محافظة الغربية شارع المناخ - 

بملك/ جمال السيد الششتاوى حماد

242 - محمد سيد سعد سيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8341 ورقم 

قيد 68407    محل رئيسى  عن مركز التأهيل الطبيعى)فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعدالحصول على 

التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة الغربية كفر دمرو بملك/ عبدالعزيز محمد غازى علم

243 - طارق السيد ابراهيم نعناعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8342 ورقم قيد 68408    محل رئيسى  عن تجارة اللت والمعدات الزراعيه, بجهة محافظة الغربية دمرو 

بجوار مسجد الدمراوى بملك/ امل احمد حسن عبدالحميد صبح

244 - ورده عطيه عبدالمقصود شكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8345 ورقم قيد 68409    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية الجابريه بملك/ 

حمدى حامد رمضان محمد

245 - ناديه رضا عبدالفتاح جبريل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8346 ورقم قيد 68410    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية عزبه مزراحى 

_ العثمانيه بملك/ صلح محمد السيد
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246 - ناديه السعيد مصطفى عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8351 ورقم قيد 68411    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الغربية الناصرية بملك/ محمود عرفه 

بركات زهران

247 - محمد عبدالمجيد بسيونى محمود سلمة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8357 ورقم قيد 68412    محل رئيسى  عن بيع مبيدات حشرية ومكافحة الحشرات, بجهة محافظة الغربية 

مركز الشرطة - قطور المحطة - بملك/ سعيد بسيونى محمود سلمة

248 - عزت عصام اليمانى ابوالشبايك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8358 ورقم قيد 68413    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت عامة, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 3 

شارع السنترال - صفط تراب - بملك/ عصام اليمانى محمد ابوالشبايك

249 - سامى محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8365 ورقم قيد 68414    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية نمرة البصل بملك/ عبدالحميد محمود ناصف السيد

250 - عبدالحميد رمضان عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

8371 ورقم قيد 68415    محل رئيسى  عن تجاره وتصنيع اخشاب, بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك/ 

رمضان عبدا رمضان

251 - فؤاد محمد فؤاد جبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8377 ورقم 

قيد 68416    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة الغربية 

26 اسفل كوبرى الشون ناحيه سكه زفتى بملك/ رئاسه مركز ومدينه المحله الكبرى

252 - شريف محمد السيد حامد العزب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8384 ورقم قيد 68417    محل رئيسى  عن تجاره تحف وانتيكات وهدايا, بجهة محافظة الغربية دمرو بملك/ ام 

هاشم اسماعيل عبدالمنعم شرف

253 - احمد رمضان عبدالسلم ابوجاموس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 8390 ورقم قيد 68418    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية بوريج 

بملك/ حسن احمد ابراهيم مراد

254 - حسنيه محمد طلبه عيد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8392 ورقم قيد 68419    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة الغربية كفر سعدون بملك/ عبدالعزيز 

ابراهيم مشرف

255 - محمود محمد عبداللطيف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8398 ورقم قيد 68420    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الغربية 14 شارع ابراهيم نافع 

بملك/ دينا احمد عبدالرحمن الزعبلوى

256 - سامح محسن حسن حسن السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 8399 ورقم قيد 68421    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الغربية اول سكة قطور بجوار 

الفردوس للجزاره -عزبة ابودراع بملك/ محسن حسن حسن السيد

257 - سمر رمضان عطيه ابو عرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8404 ورقم قيد 68422    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه ومفروشات, بجهة محافظة الغربية محله زياد بملك/ 

احمد مكرم فوزى غنيم

258 - سمر جمال عزت الدمرداش فايد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8406 ورقم قيد 68423    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية اخر شارع 10 بجوار مسجد 

الرحمن_ عزبه خضر بملك/ عمرو السعيد محمد ابراهيم
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259 - هانى رضوان عبدالحميد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8408 ورقم قيد 68424    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية ابشوار الملق 

بملك/ صادق رضوان عبدالحميد رضوان

260 - شروق حسن حامد كاشف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8409 ورقم قيد 68425    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة الغربية شارع حبمى النعناعى 

قطور بملك/ فرج ا محمد برغوت

261 - محمد عبدالخالق لبيب الزيات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8412 ورقم قيد 68426    محل رئيسى  عن اعاده تدوير مخلفات بلستيكيه, بجهة محافظة الغربية محله حسن 

بملك/ محمد بكر المعداوى السيد

262 - احمد عنتر ابراهيم محمد الصفطاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 8413 ورقم قيد 68427    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة الغربية 5 شارع البحر مسجد 

الباشا بملك/ علء محمد احمد عبدالجواد

263 - محمود المرشدى احمد نوح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8415 ورقم قيد 68428    محل رئيسى  عن مكتب خدمات زراعيه )تأجير معدات(, بجهة محافظة الغربية 

البشيط بملك/ عمر عيد عبدالجواد

264 - محمد دمرداش حسين الغزالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8419 ورقم قيد 68429    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات اطفال )فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة الغربية سمل بملك/ هيام دمرداش حسين الغزالى

265 - هدير السيد عبدالعليم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8421 ورقم قيد 68430    محل رئيسى  عن مركز تجميل )عدا ما يختص بالدويه(, بجهة محافظة الغربية 

الراهبين بملك/ هناء عبدالمتجلى عبدالمهيمن عثمان

266 - رشه سيد سيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8429 ورقم 

قيد 68432    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه و منسوجات ) عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

الغربية دمتنو -شارع المعهد الدينى بملك/ محمد سيد سيد صالح

267 - اميره احمد فياض على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8430 

ورقم قيد 68433    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الغربية الناصرية بملك/ عبدا البسيونى 

عبدا

268 - مصنع الحوتى للمنسوجات والملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 8433 ورقم قيد 68435    محل رئيسى  عن مصنع منسوجات وملبس جاهزه ) 

عدالملبس العسكريه (, بجهة محافظة الغربية شبراملكان بملك/ تامر ابراهيم السيد عقده

269 - فتحيه محمد السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 8439 

ورقم قيد 68436    محل رئيسى  عن مصنع معجنات, بجهة محافظة الغربية كفر ابوجندى بملك/احمد عبدالقادر 

محمود ابو شعيشع

270 - مريم ابراهيم شوقى ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 8448 ورقم قيد 68437    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية الهياتم 

بملك/ ابراهيم يونس ابراهيم الشرملسى

271 - السيد ابراهيم محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8452 ورقم قيد 68438    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية شارع 

حسام شهاب من شارع جمال عبدالناصر _ منشيه البكرى بملك/ علء ابراهيم محمد الجمال
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272 - صيدليه د / شيرين محمد عبده سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 8464 ورقم قيد 68439    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية شارع جاويش _ سوق اللبن 

بملك/ هانم ابراهيم شاهين

273 - عادل عبدالهادى عبدالهادى فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

8478 ورقم قيد 68440    محل رئيسى  عن تجاره الحدايد والبويات, بجهة محافظة الغربية عزبه الشراكى 

منشاه المراء بملك/ شيماء يوسف رمضان البلتاجى

274 - ايمن خالد السعيد محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8492 ورقم قيد 68441    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية سامول بملك/محمد خالد السعيد محمد عباس

275 - منير مصطفى احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8493 

ورقم قيد 68442    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية شبرابلولة / عزبه 

جعفر بملك/ صاحب الشان) منير مصطفى احمد السيد (

276 - عرفات عزت محمد ابوعطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8495 ورقم قيد 68443    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية جمعه عبدالرحمن من شارع الترعه_ 

المنشيه الجديده بملك/ احمد شعبان عزت محمد ابوعوف

277 - محمد عبدالوهاب على ابوخضرة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8497 ورقم قيد 68444    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات والدراجات الناريه, بجهة محافظة الغربية 

ابشواى الملق بملك/ احمد عبدالوهاب على ابوخضره

278 - حسن احمد عطيه النادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8499 

ورقم قيد 68445    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية 19 شارع عبدالرحمن البيض بملك/ ابراهيم حامد عبدالحسينى

279 - احمد حسن احمد ابو امنه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8500 

ورقم قيد 68446    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية صفط تراب بملك/ سوزان قدرى صلح ابوقوره

280 - ياسمين جلل ابراهيم العوضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8501 ورقم قيد 68447    محل رئيسى  عن تجهيز وحفظ اللحوم, بجهة محافظة الغربية العتوة القبليه بملك/ 

رشاد على موسى العزب

281 - احمد محمد محمد ابوالمجد الشيشى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 8502 ورقم قيد 68448    محل رئيسى  عن مكتب هندسى وتشطيبات واعمال الديكور, بجهة محافظة 

الغربية عقار رقم 1 شارع محمد عصفر امام السنترال الجديد بملك/ نشوى محمد جابر رضوان

282 - البلتاجى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8509 ورقم قيد 68449    محل رئيسى  عن المقاولت العمومية, بجهة محافظة الغربية عزبة الشراكى _ منشاة 

المراء بملك/ شوقى عوض البلتاجى

283 - اشرف محمد عبدالرحمن السامولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 8511 ورقم قيد 68450    محل رئيسى  عن مصنع كوفرتا, بجهة محافظة الغربية المنطقه الصناعيه 

الوحدات رقم427و428 خلف مساكن كفر حجازى بملك/ الهيئه العامه

284 - هشام الدسوقى محمد البدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8515 ورقم قيد 68451    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية بطينة بملك// خالد عتمان 

فرج العنترى
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285 - على على محمد محمد البابلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8516 ورقم قيد 68452    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع ابوالقاسم بملك/ احمد محمد عباس العدوى

286 - بلحه للحام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8517 ورقم قيد 

68453    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة الغربية ميدان الزراعه بجوار قاعه ليالى الشرق بملك/ 

عبدالجليل ابراهيم جادو

287 - احمد المحمدى محمد ابوالمعاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

8519 ورقم قيد 68454    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية 28 شارع محمد داود / 

الجمهوريه بملك/ كمال حامد الشافعى هيكل

288 - ايمان سليم سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8522 

ورقم قيد 68455    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية شارع سنتر عبدالعليم متفرع من شارع المعهد الدينى بملك/ هاشم جمعه عبدالعزيز السيد عيد

289 - منال طلعت عبدالفتاح سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8523 

ورقم قيد 68456    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية ثوره مصر من نعمان العصر _ الوراقه بملك/ محروس عبدالخالق شاهين

290 - السيد على متولى بدران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8537 

ورقم قيد 68459    محل رئيسى  عن ورشة صيانه سيارات, بجهة محافظة الغربية عزبه جبران طنباره بملك/ 

عادل متولى بدران المنسى

291 - مجدى سمير محمد محمد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8539 ورقم قيد 68460    محل رئيسى  عن توزيع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية شارع السيد مكاوى متفرع من شارع الشهيد جاد الجمهورية - بملك/ محمد على سليمان عبد الحافظ

292 - نجاح رشدى حافظ شندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8542 

ورقم قيد 68461    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية كفر دخميس بملك/ 

رضا عبدالحى السيد عيد

293 - سحر احمد جابر المزين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8544 

ورقم قيد 68462    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية السجاعية - بملك / 

ابراهيم محمد محمد المزين

294 - هانى محمد عبدربه رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8552 ورقم قيد 68463    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية سامول - بملك/ ايمان غازى ابراهيم غازى

295 - عثمان محمد اسماعيل ابورماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8553 ورقم قيد 68464    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية العامريه بملك/ العربى 

محمد اسماعيل ابورماد

296 - الوكيل لتجارة قطع غيار واكسسوار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 8554 ورقم قيد 68465    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار واكسسوار السيارات, 

بجهة محافظة الغربية ابوصير - بملك/ عصام بدير ابراهيم الشربينى

297 - مصطفى السيد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8555 

ورقم قيد 68466    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية شارع عبدالمنعم رياض المنشيه 

الجديده بملك/ عيد السيد عيد مدكور
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298 - مطعم / طارق القصاص تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8560 

ورقم قيد 68467    محل رئيسى  عن مطعم كباب, بجهة محافظة الغربية داير الناحية / ابوالقاسم بملك/ 

الششتاوى عبدالرحيم الششتاوى البيض

299 - متولى على متولى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8561 

ورقم قيد 68468    محل رئيسى  عن مكتب توريدات قطع غيار مكن كرتون )عدا ما يختص بالطباعه(, بجهة 

محافظة الغربية كفر قريطنه بملك/ على متولى عطيه متولى

300 - ابراهيم رشاد ابراهيم دراز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8568 ورقم قيد 68469    محل رئيسى  عن الستيراد ) ماعدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (, بجهة محافظة الغربية ميت حبيب - بملك/ دعاء احمد 

محمد طيبة

301 - يوسف ابراهيم يوسف عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8576 ورقم قيد 68470    محل رئيسى  عن تجاره ملبس حريمى)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية 35 شارع ابوالمجد امام وابور النور بملك/ ثروت فؤاد مترى ابراهيم

302 - ايه مصطفى شوقى محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8577 ورقم قيد 68471    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الغربية شارع حسن عيسى من 

مكتب العمل - بملك/ هانم محمد محمد الحدب

303 - روان احمد فتحى احمد بخاتى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8578 ورقم قيد 68472    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الغربية شارع سكه طنطا بجوار 

بنزينه السياجى الشون بملك/ احمد على عبدالحى عمام

304 - السيد رزق الششتاوى البرجى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8579 ورقم قيد 68473    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص بالملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة الغربية 45ش0 السمسار بملك/ سوق اللبن بملك/ احمد فؤاد عبدا

305 - منار السيد حسين امامو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8585 

ورقم قيد 68474    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة الغربية شارع عباس ابوحسن الجمهورية - 

بملك/ محمد حافظ عطية مرسى

306 - ابراهيم محمد البسطويسى اسماعيل نوفل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 8586 ورقم قيد 68475    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية 38ش0 النصر -

محب بملك/ اشرف محمد نصر

307 - عبدالقادر عبدالعظيم عبدالقادر صقر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 8587 ورقم قيد 68476    محل رئيسى  عن مصنع نسيج وملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة الغربية عقار رقم 12ش0 طلبه الفقى -ابودراع بملك/ محمد بدوى السيد عمر

308 - عبدالباسط السيد على عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8588 ورقم قيد 68477    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية نمرة البصل - بملك/ كرم السيد على

309 - صلح رشاد ابراهيم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8591 ورقم قيد 68478    محل رئيسى  عن معرض تجاره اقمشه, بجهة محافظة الغربية شارع رشاد المنشاوى 

متفرع من شارع السكه الوسطى بملك/ محمد السيد محمد على

310 - اسماء حسن السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8592 

ورقم قيد 68479    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية محلة حسن - بملك/ ابراهيم احمد ابراهيم 

حمودة
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311 - احمد شعبان احمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8593 

ورقم قيد 68480    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية المعتمديه بملك/ محمد 

السيد غازى امين الجزار

312 - منصور السعيد احمد غنام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8594 

ورقم قيد 68481    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

محلة ابوعلى - بملك/ عمرو محمد عبدالحميد الكرداوى

313 - عمرو محمد عبدالحميد الكرداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8595 ورقم قيد 68482    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ محمد عزت عبداللطيف جاد

314 - صلح ابراهيم صلح زنفل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8596 ورقم قيد 68483    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص بالملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة الغربية ش0 نعمان العصر بملك/ محمد احمد عيد المتولى

315 - محمد عزت عبداللطيف جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8597 ورقم قيد 68484    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ منصور السعيد احمد غنام

316 - محمد عبدالرحمن محمد المشاقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8601 ورقم قيد 68485    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية القيصرية بملك/ حسام حسن 

محمد الشافعى

317 - ايمان محمد ابراهيم التراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

8602 ورقم قيد 68486    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية محله حسن بملك/ حامد 

محمد السيد يوسف الروبى

318 - عبدا محمد السيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8617 

ورقم قيد 68487    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الغربية ميت عساس - بملك/ محمد 

السيد مرسى البرعى

319 - مصطفى محمد اسماعيل عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8621 ورقم قيد 68488    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجارة مواد بناء ) ماعدا توريد العمالة ومايخص 

الكمبيوتر والطباعة والنترنت والمن والحراسة (, بجهة محافظة الغربية الطريق الدولى قطور - كفر الشيخ مدخل 

قطور - قطور المحطة - بملك/ عزت مصطفى على الهطيل

320 - ابراهيم محمد عبدالعزيز البحيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8630 ورقم قيد 68489    محل رئيسى  عن تربية وبيع مواشى, بجهة محافظة الغربية الراهبين - بملك/ محسن 

محمد عبدالعزيز البحيرى

321 - طارق ابراهيم حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8639 

ورقم قيد 68490    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى والدولى (, بجهة محافظة الغربية الراهبين - بملك/ صلح امين عطية الربعى

322 - محمد محمد احمد الهمشرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8640 ورقم قيد 68491    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبه الدعاس 

-بلتاج بملك/ حكمت على عبدالمطلب الهمشرى

323 - حمدان جمعه على بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8643 ورقم قيد 68492    محل رئيسى  عن  مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية عزبه ماهر 

العالم بلتاج بملك/ رضا مصطفى مصطفى بركات
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324 - الشافعى لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 8644 ورقم قيد 68493    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية قاعة المنتزة 

- بلقينا - بملك/ هشام محمد شوقى محمد البقرى

325 - محمد صالح كامل بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8649 

ورقم قيد 68494    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا مايختص الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية محمد جاب ا طريق الجابرية - بملك/ صالح كامل بسيونى

326 - حسين ابراهيم الغريب حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8650 ورقم قيد 68495    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية منشاه المراء بملك/ سامى 

جمال ابوزيد

327 - اميره حسين محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8653 ورقم قيد 68496    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية 5 شارع ابو غز سوق 

الجملة - بملك/ رضا احمد عبدالحافظ نجم

328 - اسامه على اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8656 ورقم قيد 68497    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عامه 0عدا توريد العماله وعدا ما 

يختص بالكمبيوتر والطباعه والنترنت والمن والحراسه(, بجهة محافظة الغربية البنوان بملك/ ايمان مؤمن محمد 

عبود

329 - علء محمد بدير الضاحى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8658 ورقم قيد 68498    محل رئيسى  عن  مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق 

بملك/ محمد عبدالعزيز بدير الضاحى

330 - مصنع سامح الحسينى للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 8659 ورقم قيد 68499    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة الغربية عياش بملك/ مصطفى على محمد سعده

331 - صيدليه د/ احمد المكاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8680 

ورقم قيد 68500    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية شارع حسن مختار المتفرع من شارع 

المستشار مكتب العمل بملك/ وليد احمد عيسى عبدا

332 - محمد فاضل بدر ابوحشيش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8683 ورقم قيد 68501    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية العامرية بملك/ اكرام بدر يوسف ابوحشيش

333 - محمد هشام محسن الجميزى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8689 ورقم قيد 68502    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة )عدا ما يختص الملبس جاهزة(, بجهة 

محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ هشام محسن ابراهيم الجميزى

334 - احمد ايهاب عبدالقادر الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8690 ورقم قيد 68503    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الغربية المنطقه الصناعيه بالراهبين 

تبع محله ابوعلى بملك/ ايهاب عبدالقادر محمد الشيخ

335 - السعيد عبدالسلم فضل عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8695 ورقم قيد 68504    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية بشبيش - بملك/ 

ايمن عمر محمد موسى

336 - محمد الحسينى سعد الجداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8698 ورقم قيد 68505    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة وانتاج طرحة ) ماعدا الملبس العسكرية (, 

بجهة محافظة الغربية محلة حسن - بملك/ علء الحسينى سعد على الجداوى
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337 - عماد حمدى حمزه عسقول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 8699 

ورقم قيد 68506    محل رئيسى  عن تجاره ورق )عدا ما يختص بالطباعه(, بجهة محافظة الغربية صفط تراب 

بملك/ حمزه حمدى حمزه عسقول

338 - مصنع ابوشادى للمنسوجات والملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 8701 ورقم قيد 68507    محل رئيسى  عن مصنع منسوجات وملبس جاهزه)عدا 

ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة الغربية عياش بملك/ ابراهيم محمد حسن شادى

339 - مصطفى ابراهيم احمد العريان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8702 ورقم قيد 68508    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة الغربية نمرة البصل - بملك/ على 

عبدالحميد على زيدان

340 - احمد عماد الدين حمدى ابراهيم جادو تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 8715 ورقم قيد 68510    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 31 

شارع فتحى عثمان - ابوراضى - بملك/ يحيى السيد سليمان البيلى

341 - احمد صلح مصطفى شلبى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8717 ورقم قيد 68511    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

الغربية ش0 عبدا بن رباحه -السكه الوسطى بملك/ رضوان ابراهيم سالم رضوان

342 - اسامة احمد محمود عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8718 ورقم قيد 68512    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 11 شارع عنتر 

خضر من شارع عادل الرفاعى - شكرى القوتلى - بملك / عاطف عبدالغنى محمد احمد

343 - محمد السيد ابراهيم الحسينى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8721 ورقم قيد 68513    محل رئيسى  عن تجميع قمامة, بجهة محافظة الغربية محلة زياد - بملك/ احمد 

محمود احمد الغندور

344 - مسعد مصطفى احمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8723 ورقم قيد 68514    محل رئيسى  عن تجاره وصيانه الريسفر ) عد اما يختص بالكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة الغربية 44ش0 المام -المنشيه الجديده بملك/ سلوى مسعد السيد محمد

345 - احمد عبداللطيف شحاتة خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8724 ورقم قيد 68515    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى - 

بملك / كوثر احمد احمد غنام

346 - امل حمدى محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 8727 

ورقم قيد 68516    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة الغربية بطينة - بملك/ حسين محمود حسين 

شريف

347 - عصام محمود محمد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8743 ورقم قيد 68518    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية القيصرية - بملك/ محمد 

احمد يونس شلضون

348 - مصطفى بدوى عبدالوهاب السايس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8748 ورقم قيد 68519    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 

6 ( والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك(, بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى - بملك/ محمود 

نعيمى عبدالعظيم عبدالسيد

349 - رنا السيد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8749 ورقم 

قيد 68520    محل رئيسى  عن تجاره اجهزة كهربائيه وادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية المعتمديه بملك/ 

طارق حسنى ابوالفتوح محمد
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350 - العربى صادق على البلتاجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8750 ورقم قيد 68521    محل رئيسى  عن بقالة بالجملة, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 6 شارع محيى 

خزان - نعمان العصر - بملك/ على متولى على الزغل

351 - الغنيمى لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8753 ورقم قيد 68522    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية القيصرية 

- بملك/ احمد محمد السيد الغنيمى

352 - اسماعيل حامد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8756 

ورقم قيد 68523    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الغربية النشا الحديثة طريق تيرة بشبيش - بملك/ 

عبدالعزيز محمد عبداللطيف

353 - احمد محمود البسيونى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8767 ورقم قيد 68524    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات مستعملة ) رجيع (, بجهة محافظة الغربية 

كفر حجازى - بملك/ نادرة السيد موسى العتر

354 - الكوش لتجارة الملبس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8771 

ورقم قيد 68525    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

شارع عبدالمنعم عمام من جمال عبدالناصر منشية البكرى - بملك/ جمال حسن السيد الكوش

355 - الطباخ للفيبر و التى لوك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8772 

ورقم قيد 68526    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل بلستيك, بجهة محافظة الغربية دماط بملك/ محمد على محمد 

شفاعه

356 - محمد الشحات محمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8773 

ورقم قيد 68527    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية اخر ش0 كميدار للسياحه -

ابوراضى بملك/ هناء اشرف ابوالمكارم البيومى

357 - حمادة سلمة عيسى شراره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8774 ورقم قيد 68528    محل رئيسى  عن تجارة البن ومشتقاته, بجهة محافظة الغربية بلقينا - بملك/ محمد 

الششتاوى المزين

358 - النقيب للمقاولت وايجار المعدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8776 ورقم قيد 68529    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وايجار معدات, بجهة محافظة الغربية 23 

شارع ابوسعده من سكه زفتى بملك/ محمد عبدالدايم عبدايم النقيب

359 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم عصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8779 ورقم قيد 68530    محل رئيسى  عن توزيع منتجات بيست, بجهة محافظة الغربية 32 شارع 

مسجد التوحيد الجمهوريه بملك/ حنان عبدالسلم محمد يوسف

360 - محمد مرسى محمود المرسى النوسانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8780 ورقم قيد 68531    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة الغربية ابوشاهين شارع عبدالسلم الرجبى - بملك/ محمد ابراهيم محمد ابوطالب

361 - محمد السيد العفيفى ابراهيم العفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8787 ورقم قيد 68533    محل رئيسى  عن مكتب خدمات زراعية ) تجارة محاصيل زراعية (, بجهة 

محافظة الغربية دنوشر - بملك/ نريمان محمد ابراهيم

362 - حسن احمد حسن المستكاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8790 ورقم قيد 68534    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق بملك/ 

طارق محمود بدوى الفرت
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363 - سامح محمد صبحى محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8791 ورقم قيد 68535    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الغربية بلقينا - بملك/ هانم 

عبدالحميد منجد نمشة

364 - ابراهيم عمر محمد ابوهرجة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8793 ورقم قيد 68536    محل رئيسى  عن ورشة نجارة باب وشباك, بجهة محافظة الغربية الدواخلية - بملك/ 

عمر محمد محمد ابوهرجة

365 - منصف ماجدى محمد النبراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8796 ورقم قيد 68537    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شبرابابل بملك/ محمد عزت عبدالعزيز محمد

366 - رضا محمد احمد يوسف سلطان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8797 ورقم قيد 68538    محل رئيسى  عن مكتب خدمات زراعية ) تسويق محاصيل زراعية (, بجهة محافظة 

الغربية البشيط - بملك/ رفعت محمد احمد سلطان
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فروع الفراد

1 - سعاد محمد السيد الشورى  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   7717 ورقم قيد   67565  محل فرعى  عن  

مخزن بقالة  بجهة محافظة الغربية قطور المحطه بملك/ سامح عصام محمود السيسى

2 - خالد حامد هاشم محمد  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   7835 ورقم قيد   32473  محل فرعى  عن 

خلط وتعبئه منظفات صناعيه  بجهة محافظة الغربية بطينه بملك/ محمد عبدالعليم حسبو الفقى

3 - هانى سليمان سلمه شحاته  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   7831 ورقم قيد   62453  محل فرعى  

عن بيع اجهزه كهربائيه  بجهة محافظة الغربية شارع 23 يوليو برج النحراوى بملك/ حسام الدين احمد النحراوى

4 - مصنع محمد العراقى للملبس الجاهزه  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7953 ورقم قيد   56092  

محل فرعى  عن مخزن لتجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص بالملبس العسكريه (  بجهة محافظة الغربية محله زياد 

بملك/ السعيد مصطفى عبدا فحيل

5 - احمد محمد احمد رخا  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7939 ورقم قيد   62043  محل فرعى  عن   

تشكيل وتدوير بلستيك خرازه بلستيك  بجهة محافظة الغربية العتوة البحرية بملك/ اسماء حسنى محمد عبدالعال

6 - الشبراوى فيد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   8017 ورقم قيد   56305  محل فرعى  عن   مصنع 

اعلف  بجهة محافظة الغربية كفر ابوداود بملك/ طلعت محمد مصطفى الكومى

7 - احمد على محمد الصاوى  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   8015 ورقم قيد   60580  محل فرعى  عن 

مصنع ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة الغربية 14 شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع 

المنطقه الصناعيه بجوار المستشفى الخيرى بملك/ مصطفى الدسوقى حسن ثابت

8 - احمد عادل عبدا ابوالمجد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   8021 ورقم قيد   66251  محل فرعى  

عن مصنع مفروشات  بجهة محافظة الغربية شارع جلل جمعه بملك/ مدحت عصام محمد السيد ابراهيم

9 - احمد محمد محمد الحول  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   8131 ورقم قيد   10011  محل فرعى  عن 

تجاره كيماويات واستيراد وتصدير  بجهة محافظة الغربية 11 شارع حلمى غالى بملك/ محمد احمد محمد محمود 

الحول

10 - احمد محمد محمد الحول  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   8129 ورقم قيد   10011  محل فرعى  

عن مخزن مواد صباغه  بجهة محافظة الغربية عزبة دومة بجوار مخزن الزيت / جسر الملح بملك/ محمود ابراهيم 

عبدالعال

11 - مصطفى محمد محمد عبدا  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   8115 ورقم قيد   53921  محل فرعى  

عن اضافة نشاط / مصنع نسيج ميكانيكى للنشاط الصلى  بجهة محافظة الغربية القيصرية - بملك: عبدالمعطى 

عبدالمعطى الشيخ

12 - احمد علء عبدالقادر الدوانسى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   8213 ورقم قيد   62060  محل 

فرعى  عن مصنع نسيج ووبريات  بجهة محافظة الغربية داير الناحية بجوار مسجد عزبة وهبه - محلة حسن - بملك / 

سامى احمد محمد يوسف

13 - مريم نجيب عطية عبده  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   8253 ورقم قيد   62252  محل فرعى  عن 

تعدل النشاط بجعلة " كوافير حريمى "  بجهة محافظة الغربية شارع كميدار للسياحة امام شركة مكة للتكييف الدور 

الول - بملك/ معتز بال عماد محمد عبدالقادر

14 - وليد زينهم عبدالغنى ابراهيم  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8315 ورقم قيد   55742  محل فرعى  

عن مخزن لتجاره المفروشات  بجهة محافظة الغربية شارع السايس كفر حجازى بملك/ محمد احمد شوقى الرفاعى

15 - وليد زينهم عبدالغنى ابراهيم  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   8312 ورقم قيد   55742  محل فرعى  

عن  مصنع مفروشات  بجهة محافظة الغربية شارع الفراشه كفر حجازى بملك/ ياسر بدر السيد النجار

16 - محمد احمد السيد احمد عامر  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   8477 ورقم قيد   40825  محل فرعى  

عن تجارة مهمات المكاتب  ) فيماعدا الكمبيوتر ومستلزماته(  بجهة محافظة الغربية 3 شارع جامع الجندى من شارع 

عمر بن عبدالعزبز بملك/ عزه زكريا عبدالجليل الصيفى

17 - محمد على السيد عبدالمجيد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   8441 ورقم قيد   57179  محل فرعى  

عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن  بجهة محافظة الغربية بلتاج بملك/ تحيه طه احمد عبدالهادى سميه
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18 - محمد رمضان الغريب محمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   8491 ورقم قيد   66718  محل فرعى  

عن مكتب لتأجير سيارات  بجهة محافظة الغربية دخميس بملك/ زكيه رمضان الغريب الزاهى

19 - احمد عبدالناصر على ابوالعينين احمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   8527 ورقم قيد   67051  

محل فرعى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة الغربية شارع الترعه _ المنشيه الجديده 

بملك/ سيد حمدى عوض ا

20 - علء محمد الششتاوى على الطور  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8627 ورقم قيد   6951  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس الجاهزة والتريكو الدائرى )عدا ما يختص الملبس العسكريه(  بجهة محافظة الغربية نعمان 

العصر المنطقه الصناعيه بملك/ الطالب/ علء محمد الششتاوى على الطور

21 - محمد مصطفى محمد منصور هريدى  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   8642 ورقم قيد   57369  

محل فرعى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص بالملبس العسكريه (  بجهة محافظة الغربية 45 شارع سيجر 

_ميدان ستوتة بملك/ هدى المهدى مصطفى سلم

22 - محمد سمير محمد الششتاوى المسيرى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   8729 ورقم قيد   59583  

محل فرعى  عن مصنع ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة الغربية عقار رقم 3 شارع عبدالحميد 

معوض _سكه قطور بجوار الكردى للفسبا بملك/ محمود زكريا معوض محمد
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قيود الشركات

1 - رضا محمد زيدان عطيه وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

7766 ورقم قيد  68230    مركز عام  عن مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس العسكريه(  بجهة 

محافظة الغربية كفر دمتنو بملك/ عبدالرازق السعيد عبدالرازق

2 - محمد الشناوى محمد الشناوى المسيرى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    8028 ورقم قيد  68303    مركز عام  عن مصنع خرسانة جاهزة  بجهة 

محافظة الغربية شارع مسعد ابوالقمر من مكتب العمل _محب بملك/ احمد عبدالعزيز مصطفى

3 - فاطمه صيام وشركاها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8155 

ورقم قيد  68338    مركز عام  عن تقديم اللحوم المشويه ) كباب (  بجهة محافظة الغربية منشيه التحرير -

بجوار مسجد ابوهرجه بملك/ فاطمه ابراهيم حماد صيام

4 - شركة صابر ابوالمكارم سليمان خضر وشركاه شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    8208 ورقم قيد  68358    مركز عام  عن تصنيع وتعبئه مستحضرات التجميل  

بجهة محافظة الغربية شبرا ابابل بملك/ صابر ابوالمكارم سليمان خضر

5 - البسيونى عبدا الدسوقى البسيونى وشريكه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    8425 ورقم قيد  68431    مركز عام  عن عصر وتقطير واستخلص الزيوت الطبيه والطبيعيه 

وتعبئتها وانتاجها وتصديرها )فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(  بجهة محافظة الغربية شارع السيد 

الزعبلوى بملك/ ابراهيم احمد سعيد الزعبلوى

6 - محمود رافت محمود عسكر وشركاه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    8432 ورقم قيد  68434    مركز عام  عن المقاولت العامة وتوريد مواد البناء  بجهة محافظة 

الغربية 10 شارع المنشية الجديدة بملك/ محمود رأفت محمود حسين عسكر

7 - عبدالعزيز حسن عبده العباسى نعمت ا وشريكه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    8530 ورقم قيد  68457    مركز عام  عن تجارة وبيع السيارات  بجهة 

محافظة الغربية شارع المركز _ قطور المحطه بملك/ احمد محمود على عوض

8 - عمرو ابراهيم حامد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

8532 ورقم قيد  68458    مركز عام  عن تجارة المفروشات  بجهة محافظة الغربية 10 شارع جراج 

الحناوى بملك/ ابراهيم ابراهيم ابراهيم حامد

9 - خالد بدير محمود ابوالخير وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    8707 ورقم قيد  68509    مركز عام  عن تجاره قطع غيار سيارات وتصنيع صناديق السيارت 

والميكنه الزراعيه وتجاره السيارات  بجهة محافظة الغربية قطور المحطه بملك/ تامر محمد عبدالعاطى ابراهيم

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - احمد محمد حسن طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   38048 قيد فى 07-07-2010 برقم ايداع  2459 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16801 مودع7598 فى 

1-8-2022 لعتزال التجاره

2 - حسن رمضان احمد حسن البشبيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38532 قيد فى 26-10-2010 برقم ايداع  

3799 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16802 والمودع برقم 

1-8-2022 لعتزال التجاره

3 - صبحى مصطفى احمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   49161 قيد فى 27-03-2017 برقم ايداع  

1738 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16803 مودع7610 

فى 1-8-2022 لعتزال التجاره

4 - اسامه الزينى اسماعيل شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64576 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  8896 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16800 مودع7588 

فى1-8-2022 لعتزال التجاره

5 - تامر محمد سيف السلم محمد غازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25858 قيد فى 14-10-2003 برقم 

ايداع  3442 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16805 

مودع7676 فى2-8-2022 لعتزال التجاره

6 - رضا محمد ابراهيم المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34849 قيد فى 25-06-2008 برقم ايداع  2176 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16804 والمودع برقم 7648 

فى 2-8-2022 لوفاة التاجر

7 - هاني ابراهيم صادق العقيلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   2010 قيد فى 24-03-1992 برقم ايداع  330 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16806 والمودع برقم 7685 

فى 3-8-2022 لعتزاله التجارة

8 - محمد رافت محمد التوابتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55472 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع  735 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16807 مودع7686 

فى3-8-2022 لعتزال التجاره

9 - ممدوح رضا السيد قرشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61212 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  6726 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16808 والمودع برقم 7692 

فى 3-8 - 2022 لعتزاله التجارة

10 - احمد نصر عبدالغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37330 قيد فى 10-02-2010 برقم ايداع  497 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16810 والمودع برقم 7753 

فى 4-8-2022 لوفاة التاجر

11 - خلود ايمن محمد الشافعى شمس  تاجر فرد سبق قيده برقم   65836 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

11758 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16809 والمودع 

برقم 7741 فى 4-8-2022 لعتزاله التجارة

12 - محمد عبداللطيف عطيه عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   40605 قيد فى 06-03-2012 برقم ايداع  

855 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16814 والمودع برقم 

7806 فى 7-8-2022 لعتزاله التجارة

13 - ابراهيم يونس فتوح البيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55398 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  6996 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

14 - مروه رمضان الصاوى حارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   56963 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع  

5760 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 18611 والمودع برقم 

7757 فى 7-8-2022 لعتزالها التجارة
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15 - احمد محمود محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   61938 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  725 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16813 والمودع برقم 7764 

فى 7-8-2022 لعتزال التجاره

16 - عبدا عبدالسلم عبدالعزيز نمله  تاجر فرد سبق قيده برقم   66497 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  

1820 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16812 والمودع برقم 

7763 فى 7-8-2022 لعتزال التجاره

17 - السيد حمدى محمد علي رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   31056 قيد فى 12-06-2006 برقم ايداع  

2212 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16816 والمودع برقم 

7847 فى 8-8-2022 لعتزاله التجارة

18 - العدوي مصطفي علي غازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31498 قيد فى 15-08-2006 برقم ايداع  

3073 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16817 والمودع برقم 

7855 فى 8-8-2022 لعتزاله التجارة

19 - محمد عصام الدين الباز ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8400 قيد فى 25-10-2003 برقم ايداع  

3604 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

20 - محمد عصام الدين الباز ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8400 قيد فى 27-10-1996 برقم ايداع  

1954 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16822 والمودع برقم 

7921 فى 9-8-2022 لعتزاله التجارة

21 - صيدليه د ايمان فرج السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17073 قيد فى 03-04-2000 برقم ايداع  1169 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16819 والمودع برقم 7883 

فى 9-8-2022 لعتزال التجاره

22 - هناء عبدالحميد احمد ابوشلبايه  تاجر فرد سبق قيده برقم   43716 قيد فى 15-04-2014 برقم ايداع  

1277 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16821 مودع7905 

فى 9-8-2022 لعتزال التجاره

23 - سمر عبدالحميد عبدالعزيز السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   50581 قيد فى 19-10-2017 برقم 

ايداع  6311 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16818 

فى9-8-2022 مودع7872 لعتزال التجاره

24 - عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح احمد الشيخه  تاجر فرد سبق قيده برقم   66392 قيد فى 14-02-2022 برقم 

ايداع  1537 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16820 

والمودع برقم 7893 فى 9-8-2022 لعتزاله التجارة

25 - احمد فوزى محمد ابوزهره  تاجر فرد سبق قيده برقم   59302 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع  1982 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16823 والمودع برقم 7927 

فى 10-8-2022 لعتزاله التجارة

26 - يوسف عبدالحكيم سيف الدين عجينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   59472 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع  

2537 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16824 والمودع برقم 

7932 فى 10-8-2022 لعتزاله التجارة

27 - عبدالغني رمضان حسن طمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   10160 قيد فى 12-10-1997 برقم ايداع  

2335 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16830 والمودع برقم 

8020 فى 11-8-2022 لعتزال التجاره

28 - تامر علي مصطفي السيد الجريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25533 قيد فى 10-09-2003 برقم ايداع  

2972 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16831 والمودع برقم 

8030 فى 11-8-2022 لعتزال التجاره

29 - ايهاب فؤاد عبدالرحمن على ضوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   45659 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع  

3035 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16828 مودع8005 

فى 11-8-2022 لعتزال التجاره
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30 - جميله مسعود مخيمر اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   52633 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع  

3131 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16826 والمودع برقم 

7995 فى 11-8-2022 لعتزال التجاره

31 - غدير عبدالقادر قنديل الشوربجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63294 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  

5622 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16829 والمودع برقم 

8012 فى 11-8-2022 لعتزاله التجارة

32 - محمد السعيد مصطفى حسن القناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66891 قيد فى 31-03-2022 برقم 

ايداع  3118 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16825 

والمودع برقم 7977 فى 11-8-2022 لعتزاله التجارة

33 - الدمرداش احمد مصطفى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   5042 قيد فى 18-07-1994 برقم ايداع  902 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16835 والمودع برقم 8083 

فى 14-8-2022 لعتزاله التجارة

34 - محمد سميح محمد محمد ابوالمعاطي علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10161 قيد فى 1997-10-12 

برقم ايداع  2338 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16832 

والمودع برقم 8052 فى 14-8-2022 لعتزال التجاره

35 - فهيمه احمد اسماعيل ابوغاليه  تاجر فرد سبق قيده برقم   50230 قيد فى 05-09-2017 برقم ايداع  

5184 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16836 مودع8085 

فى14-8-2022 للوفاه

36 - اميمه بكر فرج ابوفرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   52721 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع  3380 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16834 والمودع برقم 8079 

فى 14-8-2022 لعتزالها التجارة

37 - محمود  عبدالفتاح السيد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   66272 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

1121 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16833 والمودع برقم 

8054 فى 14-8-2022 لعتزال التجاره

38 - مصطفى عبدالغنى حامد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   61064 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

6306 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16837 والمودع برقم 

8107 فى 15-8-2022 لعتزاله التجارة

39 - مصنع عسقول للمفروشات  تاجر فرد سبق قيده برقم   61907 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع  616 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16838 مودع 8110 فى 

15-8-2022 لعتزال التجاره

40 - محمد سمير فتوح البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59699 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  5024 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اللغاء للستغناء عنه

41 - احمد صلح عطيه عطيه عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   62765 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  

4137 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16839 والمودع برقم 

8150 فى 16-8-2022 لعتزال التجاره

42 - شيماء رمضان ابراهيم عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   64358 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

8377 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16840 والمودع برقم 

8154 فى 16-8-2022 لعتزال التجاره

43 - محمد احمد مرسي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9655 قيد فى 19-07-1997 برقم ايداع  1528 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16841 والمودع برقم 8197 فى 

17-8-2022 لعتزاله التجارة

44 - بدر حسين يوسف عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25014 قيد فى 13-07-2003 برقم ايداع  2208 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16843 والمودع برقم 8228 

فى 17-8-2022 لعتزاله التجارة
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45 - رشدى ابراهيم نظير سيد احمد مطحنه  تاجر فرد سبق قيده برقم   36162 قيد فى 07-06-2021 برقم 

ايداع  5228 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاؤه

46 - البسيونى عبدالرازق البسيونى عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59698 قيد فى 05-07-2020 برقم 

ايداع  3059 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16844 

والمودع برقم 8231 فى 17-8-2022 لعتزاله التجارة

47 - محمد اسماعيل القطب ابواليزيد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67258 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع  4745 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16842 

والمودع برقم 8206 فى 17-8-2022 لعتزال التجاره

48 - عبدالقادر احمد ابراهيم الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   32755 قيد فى 19-04-2007 برقم ايداع  

1164 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16848 والمودع برقم 

8246 فى 18-8-2022 لعتزاله التجارة

49 - ايه حامد فهيم المسدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64951 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  9676 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16845 والمودع برقم 8235 فى 

18-8-2022 لعتزاله التجارة

50 - عمر فتحى مصطفى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   66166 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  785 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16849 والمودع برقم 8261 

فى 18-8-2022 لعتزال التجاره

51 - عامر لتجارة الدوات المنزلية  تاجر فرد سبق قيده برقم   67228 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  

4632 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16846 والمودع برقم 

8236 فى 18-8-2022 لعتزاله التجارة

52 - وائل عبدالسلم عبدالرحمن الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67528 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع  5511 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16847 

والمودع برقم 8240 فى 18-8-2022 لعتزاله التجارة

53 - احمد ماجد عبدالحميد شعيره  تاجر فرد سبق قيده برقم   36365 قيد فى 22-06-2009 برقم ايداع  

2102 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16850 والمودع برقم 

8275 فى 21-8-2022 لعتزاله التجارة

54 - محمود رفعت احمد مصطفى الطلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50782 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع  

6901 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16853 فى 8304 فى 

21-8-2022 لعتزال التجاره

55 - محمد رمضان محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   53133 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع  4410 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16851 والمودع برقم 8279 

فى 21-8-2022 لعتزاله التجارة

56 - ابوشهاب لتجاره الملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   53783 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  

6041 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16852 والمودع برقم 

8284 فى 21-8-2022 لعتزاله التجارة

57 - ابراهيم السيد سيد احمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   61663 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

7922 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16854 والمودع برقم 

8316 فى 21-8-2022 لعتزاله التجارة

58 - هاشم عزت ابراهيم حسنين منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   23881 قيد فى 28-01-2003 برقم ايداع  

307 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16857 والمودع برقم 

8366 فى 22-8-2022 لعتزاله التجارة

59 - شادى محمد محمود الطحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30952 قيد فى 29-05-2006 برقم ايداع  

2029 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16856 والمودع برقم 

8362 فى 22-8-2022 لعتزال التجاره

Page 37 of 87 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

60 - رزق حافظ شفيق العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   44325 قيد فى 12-10-2014 برقم ايداع  3250 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16855 فى 2022-8-22 

مودع8331 لعتزال التجاره

61 - زينب ابراهيم محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   53814 قيد فى 03-09-2018 برقم ايداع  

6119 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاؤه

62 - عبده احمد عبده الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59383 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع  5110 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى اخر للستغناء عنه

63 - محمد عبدا لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   61343 قيد فى 01-12-2020 برقم 

ايداع  7079 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16859 

والمودع برقم 8373 فى 22-8-2022 لعتزاله التجارة

64 - فطاطرى على الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   36067 قيد فى 19-04-2009 برقم ايداع  1335 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16860 فى2022-8-23 

مودع8383 لعتزال التجاره

65 - اسامه محمد الرفاعى هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40878 قيد فى 24-04-2012 برقم ايداع  1644 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16863 والمودع برقم 8428 

فى 23-8-2022 لعتزال التجاره

66 - عبدا سليمان عبدا عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   46269 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع  

4928 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16861 مودع8394 

فى23-8-2022 لعتزال التجاره

67 - اسماء جمعه محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60387 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  4654 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16862 والمودع برقم 8411 

فى 23-8-2022 لعتزال التجاره

68 - صيدليه د احمد محمد عبده زرنبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   31729 قيد فى 19-11-2008 برقم ايداع  

3764 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

69 - حسين عبدالخالق حسين جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   41687 قيد فى 04-11-2012 برقم ايداع  

4006 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16868 فى 

24-8-2022 مودع8469 لعتزال التجاره

70 - مصطفى رزق محمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   47752 قيد فى 14-08-2016 برقم ايداع  

4046 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16867 والمودع برقم 

8460 فى 24-8-2022 لعتزال التجاره

71 - نجوى ابراهيم عبده العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50453 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع  5936 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16865 والمودع برقم 8434 

فى 24-8-2022 لعتزال التجاره

72 - عباده عطيه ا عباده ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   59364 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  

2231 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم16866 والمودع برقم 

8453 فى 24-8-2022 لعتزال التجاره

73 - محمد السيد قطب محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   64023 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

7549 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16869 والمودع برقم 

8471 فى  24-8-2022 لعتزال التجاره

74 - ربيع على عبدالبديع دهب  تاجر فرد سبق قيده برقم   64316 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  8288 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16864 فى2022-8-24 

مودع8431 لعتزال التجاره

75 - ابراهيم مجدى ابراهيم عنوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   47513 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع  

790 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاؤه
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76 - راندا عيسى على الشيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54173 قيد فى 04-10-2018 برقم ايداع  7019 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16870 والمودع برقم 8528 

فى 25-8-2022 لعتزال التجاره

77 - بسمه محمد يوسف ابو رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   66027 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  

6968 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

78 - نعمان شعيب عبدالنبى شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   23256 قيد فى 21-10-2002 برقم ايداع  

3379 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16873 مودع8545 

فى 28-8-2022 لعتزال التجاره

79 - نعمان شعيب عبدالنبى شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   23256 قيد فى 11-05-2004 برقم ايداع  

1414 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

80 - عبدا مصطفى مصطفى بركه  تاجر فرد سبق قيده برقم   32890 قيد فى 10-05-2007 برقم ايداع  

1444 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16874 مودع8550 

فى 28-8-2022 لعتزال التجاره

81 - محمد احمد محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   41740 قيد فى 18-11-2012 برقم ايداع  4211 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16877 والمودع برقم 8583 

فى 28-8-2022 لعتزاله التجارة

82 - احمد محمد عبدالشافى حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52005 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع  

1499 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16875 والمودع برقم 

8556 فى 28-8-2022 لعتزاله التجارة

83 - حماده محمد محمد ابوسيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59371 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع  

2238 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16876 مودع8573 

فى 28-8-2022 لعتزال التجاره

84 - محمد فرج عبدالحميد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   59400 قيد فى 31-05-2020 برقم ايداع  2325 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16871 مودع8538 فى 

28-8-2022 لعتزال التجاره

85 - نسيم الشحات يحى على المريوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64184 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

7926 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16872 مودع8541 

فى 28-8-2022 لعتزال التجاره

86 - صباح عادل محمد الجحشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   67599 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع  5711 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16878 والمودع برقم 8605 

فى 28-8-2022 لعتزالها التجارة

87 - عمرو محمد عبدالعزيز شحرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   45497 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع  

2559 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16888 والمودع برقم 

8673 فى 29-8-2022 لعتزال التجاره

88 - احمد عبدالمنعم محمد مدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   47129 قيد فى 28-04-2016 برقم ايداع  2298 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16886 مودع8671 

فى29-8-2022 ل عتزال التجاره

89 - بدير محمد بدير الكفراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   52179 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع  3600 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

90 - نجوى مناع عبدالعاطى سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   56592 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع  

3758 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16884 والمودع برقم 

8651 فى 29-8-2022 لعتزال التجاره

91 - وليد شعبان السعيد قاسم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   60059 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع  

3852 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16881 والمودع برقم 

8623 فى 29-8-2022 لعتزال التجاره
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92 - محمد عاشور شعبان خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   60111 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع  

3981 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16882 والمودع برقم 

8624 فى 29-8-2022 لعتزاله التجارة

93 - فتحيه عبدالعظيم على يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   61603 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع  

7750 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم16885 والمودع برقم 

8668 فى 29-8-2022 لعتزال التجاره

94 - رامى شعبان السعيد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   63656 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  6533 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16880 والمودع برقم 8622 

فى 29-8-2022 لعتزال التجاره

95 - نفين محمد عبدالعزيز شحرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   64173 قيد فى 09-09-2021 برقم ايداع  

7908 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16887 والمودع برقم 

8672 فى 29-8-2022 لعتزال التجاره

96 - اسلم جمال مرسى الميهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64408 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  8496 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 16883 فى 2022-8-29 

مودع8645 لعتزال التجاره

97 - سعيد محمد كامل عبدالقادر فتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   2359 قيد فى 04-08-1992 برقم ايداع  

705 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16895 والمودع برقم 

8725 فى 30-8-2022 لعتزاله التجارة

98 - خضره احمد علي مرعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   3532 قيد فى 11-07-1993 برقم ايداع  718 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16889 والمودع برقم 8694 فى 

30-8-2022 لوفاة التاجر

99 - عبدالمنعم سعد علي موسى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35068 قيد فى 10-08-2008 برقم ايداع  

2712 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16890 والمودع برقم 

8703 فى 30-8-2022 لعتزال التجاره

100 - ليلى عبدالرحمن سالم الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41258 قيد فى 25-07-2012 برقم ايداع  

2820 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16891 والمودع برقم 

8710 فى 30-8-2022 لعتزال التجاره

101 - احمد محمد ابراهيم شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   47110 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع  

2252 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16894 والمودع برقم 

8720 فى 30-8-2022 لعتزاله التجارة

102 - احمد صبرى محمد الكروغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64785 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

9364 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16893 والمودع برقم 

8714 فى 30-8-2022 لعتزاله التجارة

103 - ابراهيم حسين عيد بطاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   64938 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  9652 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16892 والمودع برقم 8713 

فى 30-8-2022 لعتزاله التجارة

104 - صيدلية حازم  تاجر فرد سبق قيده برقم   39530 قيد فى 31-12-1985 برقم ايداع  6079 وفى تاريخ  

31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16898 مودع8781 فى 2022-8-31 

لعتزال التجاره

105 - ماهر ابراهيم محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   43408 قيد فى 20-01-2014 برقم ايداع  183 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16897 والمودع برقم 8762 

فى 31-8-2022 لعتزاله التجارة

106 - محمد مدحت ابوخليل ملوحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   64383 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

8431 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16896 مودع8747 

فى31-8-2022 لعتزال التجاره
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107 - ياسر احمد على ابراهيم حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   65711 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

11463 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 16899 والمودع 

برقم 8794 فى 31-8-2022 لعتزال التجاره
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رأس المال

1 - شريف احمد فرج قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   19746 قيد فى 06-05-2001 برقم ايداع   1375 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

2 - محمد ابراهيم محمد محمد عوده تاجر فرد سبق قيده برقم   31189 قيد فى 13-05-2020 برقم ايداع   

2189 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - محمد متولى على المتولى مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   56416 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع   

3296 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - الصيل لتجاره القمشه تاجر فرد سبق قيده برقم   60927 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع   5927 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

5 - ابراهيم طلعت ابراهيم محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   31260 قيد فى 06-07-2006 برقم ايداع   

2589 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - محمد على سعيد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   55630 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع   1189 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

7 - ابراهيم عرفه خضر محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم   19700 قيد فى 29-04-2001 برقم ايداع   

1302 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

8 - النميرى عبدالمجيد متولى الدسوقى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   37133 قيد فى 31-12-2009 برقم 

ايداع   4251 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

9 - رباب عبدالحى عطيه صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   52067 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع   1640 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

10 - السيد احمد السيد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   55166 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع   9521 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

11 - سلمى محسن السعيد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   56529 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع   

3565 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - بسمه السيد احمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   66146 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع   711 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - بدريه عرفه محمد الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم   18182 قيد فى 27-08-2000 برقم ايداع   

3092 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

14 - مصطفى سمير محمد محمد القلينى تاجر فرد سبق قيده برقم   56151 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع   

2567 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

15 - الء احمد صادق محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   61880 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع   

555 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

16 - منه ا سمير على احمد السايس تاجر فرد سبق قيده برقم   62807 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع   

4231 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

17 - أحمد فوزي مصطفى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   46827 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع   

1355 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - حمدى ابراهيم عبدالغنى بدير تاجر فرد سبق قيده برقم   51494 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع   307 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

19 - السعودى للعلف تاجر فرد سبق قيده برقم   55610 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع   1131 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

20 - اسماعيل السيد اسماعيل جادا تاجر فرد سبق قيده برقم   63944 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع   

7320 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

21 - اسلم فرج محمد عميش تاجر فرد سبق قيده برقم   67821 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   6477 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - علء فاروق ابراهيم محمد بلحه تاجر فرد سبق قيده برقم   50333 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع   

5507 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

23 - حسام الدين يوسف السيد السيد الحلب تاجر فرد سبق قيده برقم   38779 قيد فى 23-12-2010 برقم 

ايداع   4566 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

24 - محمود فتوح رشوان خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   67139 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   4341 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - احمد ابراهيم احمد الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   3262 قيد فى 14-04-1993 برقم ايداع   406 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - شريف عزمى عمر النداف تاجر فرد سبق قيده برقم   42644 قيد فى 03-06-2013 برقم ايداع   2084 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - عمرو ابوبكر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   63569 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع   6310 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - حنان معوض المتولى زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   63795 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع   

6923 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - القلينى لتدوير واسترجاع مواد بلستيكيه تاجر فرد سبق قيده برقم   66609 قيد فى 02-03-2022 برقم 

ايداع   2145 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

30 - اسامه عادل محمد احمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم   67036 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع   

3601 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - عبدالمقصود الطنطاوى محمد الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   50643 قيد فى 26-10-2017 برقم 

ايداع   6484 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

32 - محمد محمد السيد عباس طه تاجر فرد سبق قيده برقم   54472 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع   

7787 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - الشبراوى فيد تاجر فرد سبق قيده برقم   56305 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع   2994 فى تاريخ  

11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

34 - احمد عادل عبدا ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم   66251 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   1060 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  201,000.000

35 - محمد فتحي عبدالعزيز العشماوي تاجر فرد سبق قيده برقم   26186 قيد فى 09-12-2003 برقم ايداع   

3952 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

36 - مصطفى عنبر احمد عنبر تاجر فرد سبق قيده برقم   26660 قيد فى 24-03-2004 برقم ايداع   757 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500.000

37 - بهاء محمد احمد شحتو تاجر فرد سبق قيده برقم   27605 قيد فى 22-08-2004 برقم ايداع   2552 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

38 - محمد عطيه الزغبى خليل عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   47068 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع   

2125 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

39 - تامر علء الدين عبدالمعطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   56258 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع   

2849 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - ناجى حسيب رياض المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   62025 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع   958 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

41 - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز الكنيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   41877 قيد فى 09-12-2012 برقم 

ايداع   4560 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

42 - البان عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم   48449 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع   6230 فى تاريخ  

15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

43 - مصطفى محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   53921 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع   

6353 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - عمرو انور فرج محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   59441 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع   

2448 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

45 - محمود مرسى محمد موسى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   62186 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع   

1484 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - ابراهيم يوسف محمد قاعود تاجر فرد سبق قيده برقم   62334 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع   1904 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

47 - حسام عمر فيصل محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   67014 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع   

3519 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

48 - محمد محمود محمود على الدابى تاجر فرد سبق قيده برقم   17964 قيد فى 31-07-2000 برقم ايداع   

2726 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

49 - احمد جمال عبدالعظيم عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم   59027 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   

1215 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

50 - محمد سمير فتوح البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم   59699 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع   3060 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

51 - عماد منصور للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   60082 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع   

3904 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

52 - رضا السيد خليل ابوسبل تاجر فرد سبق قيده برقم   32832 قيد فى 02-05-2007 برقم ايداع   1324 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

53 - رشدى ابراهيم نظير سيد احمد مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم   36162 قيد فى 10-05-2009 برقم 

ايداع   1592 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - خالد محمد احمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   43458 قيد فى 03-02-2014 برقم ايداع   368 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - حل زاهى عبدالغفار السيد محروس تاجر فرد سبق قيده برقم   56943 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع   

5686 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - محمود سليمان طه سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   64644 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع   9051 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

57 - محمد العيسوى العيسوى الرحمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   68244 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   

7822 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

58 - حسين محسن حسين الرجال تاجر فرد سبق قيده برقم   57617 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع   

7551 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

59 - محمد محمد الشحات مصطفى عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم   63085 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع   5001 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

60 - احمد محمد عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   66808 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   

2818 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

61 - حنان الشاذلي احمد الشاذلي تاجر فرد سبق قيده برقم   29984 قيد فى 01-01-2006 برقم ايداع   18 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

62 - اليمانى ابراهيم راغب زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   32889 قيد فى 10-05-2007 برقم ايداع   

1443 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

63 - سنتر صيام للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم   40210 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع   

4424 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

64 - كارم كرم على مصطفى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   44701 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع   

4493 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - خالد محمد عطيه البلتاجى تاجر فرد سبق قيده برقم   54439 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع   7703 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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66 - عبدا ابراهيم محمد اماره تاجر فرد سبق قيده برقم   55464 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع   701 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,250,000.000

67 - ابراهيم مصطفي محمد محمود جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   23013 قيد فى 22-09-2002 برقم 

ايداع   3025 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,050,000.000

68 - عيسى دريم للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم   45739 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع   

3258 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

69 - ارزاق طلعت الحسانين المتولى يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   68242 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع   7812 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

70 - حامد احمد احمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   39042 قيد فى 28-02-2017 برقم ايداع   1133 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

71 - شريف خلف محمد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   49091 قيد فى 15-03-2017 برقم ايداع   

1516 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

72 - وائل جلل عبدالمنعم حامد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   55428 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع   

593 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

73 - محمد النبوى عمر الحماقى تاجر فرد سبق قيده برقم   57297 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع   6651 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

74 - نجوى محمد كمال محمد الحبيبى تاجر فرد سبق قيده برقم   65625 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع   

11279 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

75 - هانم عبدالعظيم احمد المتبولي تاجر فرد سبق قيده برقم   11713 قيد فى 14-07-1998 برقم ايداع   

1906 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

76 - رمضان الزغبى رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   43175 قيد فى 24-11-2013 برقم ايداع   

3888 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

77 - السمان للمفروشات الراقيه تاجر فرد سبق قيده برقم   45472 قيد فى 08-06-2015 برقم ايداع   2473 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

78 - هانى حمزه فهمى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   50310 قيد فى 17-09-2017 برقم ايداع   5422 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

79 - محمد عبدالعزيز محمد ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم   54320 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع   

7409 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

80 - محمد على السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   57179 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع   6331 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

81 - احمد محمد محمد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم   64561 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   8871 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - اشجان مرزوق عبدالصمد فضه تاجر فرد سبق قيده برقم   67550 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع   

5556 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

83 - احمد طارق احمد سليمان النزهى تاجر فرد سبق قيده برقم   67803 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع   

6417 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

84 - خميس رجب عبد اللطيف عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم   2999 قيد فى 25-01-1993 برقم ايداع   

109 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

85 - ابراهيم مجدى ابراهيم عنوس تاجر فرد سبق قيده برقم   47513 قيد فى 03-07-2016 برقم ايداع   

3387 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

86 - حماده محمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   55410 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع   512 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

87 - منى محمود السيد عبدالرحمن بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   57093 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع   

6131 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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88 - شريف زكريا المعداوى السيد ردينى تاجر فرد سبق قيده برقم   58349 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع   

9626 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

89 - سامح عصام محمود السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   60781 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   

5599 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

90 - محمد رمضان الغريب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   66718 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع   

2499 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

91 - محمد على محمد ابوغاليه تاجر فرد سبق قيده برقم   4705 قيد فى 23-04-1994 برقم ايداع   545 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

92 - اشرف السيد عبدالرحمن رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   33024 قيد فى 06-06-2007 برقم ايداع   

1800 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

93 - احمد خميس عطوه محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   47875 قيد فى 04-09-2016 برقم ايداع   

4411 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

94 - رضا مصطفى محمد الجناينى تاجر فرد سبق قيده برقم   61945 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع   

745 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

95 - شيماء  راتب اسماعيل عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   65613 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع   

11246 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

96 - السيد محمد السيد احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   67216 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

4585 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - محمد سعود محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم   68076 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع   7241 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

98 - علء محمد الششتاوى على الطور تاجر فرد سبق قيده برقم   6951 قيد فى 27-09-1995 برقم ايداع   

1507 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

99 - مرجونه بلست تاجر فرد سبق قيده برقم   33246 قيد فى 29-07-2007 برقم ايداع   2365 فى تاريخ  

29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  450,000.000

100 - هانى ابراهيم احمد احمد مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   48220 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع   

5554 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

101 - وليد محمد المحمدى ابوعمر تاجر فرد سبق قيده برقم   48678 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع   

308 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

102 - بدير محمد بدير الكفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   52179 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع   1934 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

103 - سماح عباس ابراهيم ابوالركب تاجر فرد سبق قيده برقم   68345 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع   

8168 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

104 - هيام عبدالسلم احمد بدره تاجر فرد سبق قيده برقم   19980 قيد فى 16-06-2001 برقم ايداع   1780 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  37,000.000

105 - عادل محمد رشاد محمد ابوشوش تاجر فرد سبق قيده برقم   22782 قيد فى 26-08-2002 برقم ايداع   

2670 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

106 - حسام محمد جلل عبدالفتاح العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم   50805 قيد فى 13-11-2017 برقم 

ايداع   6975 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

107 - محمد سمير محمد الششتاوى المسيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   59583 قيد فى 22-06-2020 برقم 

ايداع   2793 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

108 - احمد السيد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   59617 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع   2886 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

109 - احمد زكى حمزه بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم   65527 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع   

11057 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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110 - رمضان بسطويسى الطنطاوى بسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم   35204 قيد فى 2008-09-03 

برقم ايداع   3021 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

111 - محمد حافظ عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   49648 قيد فى 08-06-2017 برقم ايداع   3230 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

112 - محمد ابراهيم محمد ابوحجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   53253 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع   

4751 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

113 - مصنع عبدالوهاب شعبان دره لتدوير البلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم   54118 قيد فى 

02-10-2018 برقم ايداع   6903 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

114 - رجب صبحى رجب المالح تاجر فرد سبق قيده برقم   54539 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع   

7952 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

115 - طاهر الشحات عبدالدايم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   57240 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع   

6491 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

116 - هانى ايهاب عبدالمنعم الشرنوبى طباجه تاجر فرد سبق قيده برقم   58946 قيد فى 10-02-2020 برقم 

ايداع   990 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

117 - هشام كمال فؤاد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   62304 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع   1814 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

118 - محمد عبدالحليم احمد الليسى تاجر فرد سبق قيده برقم   64051 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع   

7600 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

119 - محمد احمد محسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   67440 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   

5243 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

120 - محمود رفيق عبدالفتاح احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   67734 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع   

6175 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000
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العناوين 

1 - لشين للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    421 قيد فى 17-12-1990 برقم ايداع    438 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى برج عقيل -الدور الخامس بملك/ 

محمد ابوالمكارم عبدالهادى الجندى

2 - شريف احمد فرج قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    19746 قيد فى 06-05-2001 برقم ايداع    1375 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 75ش0 خالد بن الوليد -

الجمهوريه بملك/ احمد فرج حسن قنديل

3 - السيد طارق السيد بدره تاجر فرد سبق قيده برقم    58409 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    5870 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الطريق العام -ميت بدر حلوه بملك/ 

احمد احمد حسين الشيوى

4 - السيد طارق السيد بدره تاجر فرد سبق قيده برقم    58409 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    5870 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 29 ش اسماعيل القبانى من ش الطيران

5 - السيد محمود عبدالحميد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    63188 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    

5314 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الدواخليه بملك/ عونى على 

ابراهيم حواس لستغلله/مكتب استيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (وتوكيلت تجاريه 

المودع7600 فى 1-8-2022 المقيد برقم دائم تابع63188 المحله الكبرى

6 - مجدي السيد عبدالحميد شعيره تاجر فرد سبق قيده برقم    11343 قيد فى 16-05-1998 برقم ايداع    

1286 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الدواخلية - بملك:محمد مجدى 

السيد شعيرة - لستغلله فى / ثلجة لحوم وخضروات

7 - سنتر صيام للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم    40210 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع    

6987 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 64ش0 المملوك ) 

الطباخين ( بملك/ صالح السيد يوسف خالد

8 - سنتر صيام للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم    40210 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع    

4424 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 64ش0 المملوك ) 

الطباخين ( بملك/ صالح السيد يوسف خالد

9 - سنتر صيام للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم    40210 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع    

4424 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 37ش0 الخديوى توفيق بملك/

عبدالحى محمد نجا

10 - محمد شوقى احمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    66983 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    4606 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل المالك بجعله / ورثة شوقى احمد 

الفقى -4 شارع الجنينه _ ابوشاهين- اول المحله الكبرى

11 - محمد شوقى احمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    66983 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    3415 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل المالك بجعله / ورثة شوقى احمد 

الفقى -4 شارع الجنينه _ ابوشاهين

12 - عبدا ماضى شعبان الديسطى تاجر فرد سبق قيده برقم    67251 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

4720 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك /بملك/ سامى ماضى 

شعبان الديسطى _ كفر دمرو

13 - ابراهيم عرفه خضر محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    19700 قيد فى 29-04-2001 برقم ايداع    

1302 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ مجدى محمد 

رشاد شكيل _ محلة ابوعلى

14 - محمود رزق السيد ابوشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    48548 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

6613 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى حوض الحمامه رقم 19 

زمام الهياتم بملك/ احمد سعد محمد سعد الشربينى
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15 - رباب عبدالحى عطيه صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    52067 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع    

1640 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عزبه عزيز _نمره 

البصل بملك/ ابراهيم عبدالقادر محمد

16 - بسمه السيد احمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    66146 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    711 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ السجاعيه بملك/ محمد عماد 

الدين ابواليزيد جحا

17 - مجدى فتحى محمد على عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    66382 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك/ مجدى 

فتحى محمد على عبده-شارع محمد كريم _الطريق الدائرى _ المحله المنصوره _ امام مصنع كانديدو وابودر

18 - سعاد محمد السيد الشورى تاجر فرد سبق قيده برقم    67565 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

5619 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية قطور المحطه بملك/ سامح عصام 

محمود السيسى لستغلله/ مخزن بقالة مودع برقم7717 فى 3-8-2022 المقيد برقم دائم تابع67565 المحله 

الكبرى

19 - صابر عبدالفتاح محروس جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    31101 قيد فى 18-06-2006 برقم ايداع    

2299 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى قطور -ش0 الخليج -

مقابل مركز شباب بملك/ عادل ابراهيم حسين حسن الملح

20 - صابر عبدالفتاح محروس جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    31101 قيد فى 18-06-2006 برقم ايداع    

2299 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى طريق الشين ملك/مركز 

شباب قطور

21 - صابر عبدالفتاح محروس جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    31101 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

9970 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية طريق الشين ملك/مركز شباب 

قطور

22 - احمد محمد محمد حسان اغا تاجر فرد سبق قيده برقم    47372 قيد فى 06-06-2016 برقم ايداع    

3000 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / 15 شارع 

ابراهيم اسماعيل - طريق نادى الشرطة - بملك:نبوية احمد البسيونى

23 - الء احمد صادق محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    61880 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    

555 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 16ش0 مرسى العشرى -

ابوراضى  بملك/ حسن عبدالنبى رمضان عطيه

24 - احمد محمد سليمان محسون تاجر فرد سبق قيده برقم    55260 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

130 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع المصرف بجوار 

المستشار _ محله ابوعلى بملك/ محمد احمد سليمان محسون

25 - ابراهيم يونس فتوح البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم    55398 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع    475 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الرئيسى اخر مودع6996 فى 

10-8-2021 المقيد 55398 المحله الكبرى لستغناء عنه

26 - بدريه عرفه محمد الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم    18182 قيد فى 27-08-2000 برقم ايداع    

3092 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ محمد عطيه 

محمود الشيخ _ الهياتم-بجوار الوحدة المحلية

27 - خالد حامد هاشم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32473 قيد فى 01-03-2007 برقم ايداع    543 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية بطينه بملك/ محمد عبدالعليم حسبو الفقى 

لستغلله/خلط وتعبئه منظفات صناعيه مودع 7835 فى 8-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 32473 المحله 

الكبرى

28 - محمد احمد عبدالمنعم احمد عشيش تاجر فرد سبق قيده برقم    34982 قيد فى 20-07-2008 برقم ايداع    

2480 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك/ سميه 

عبدالمنعم سليم -كفر العبايده

Page 49 of 87 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

29 - نصر محروس توفيق محمد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم    41319 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع    

3003 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبه خضر شارع فؤاد الجميزى 

بملك/ نعمه عبدالسلم سليمان حماد

30 - هانى سليمان سلمه شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    62453 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

2286 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع 23 يوليو برج النحراوى 

بملك/ حسام الدين احمد النحراوى لستغلله/بيع اجهزه كهربائيه مودع برقم 7831 فى 8-8-2022 المقيد برقم 

دائم تابع62453 المحله الكبرى

31 - محمد عبدالحليم احمد الليسى تاجر فرد سبق قيده برقم    64051 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

7600 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ محمد فتحى 

ناصف _ سجين الكوم

32 - محمد منير عبدالجليل البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    35207 قيد فى 04-09-2008 برقم ايداع    

3026 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبه الحوامديه الجديده محله 

حسن بملك/ الطالب/ محمد منير عبدالجليل البدوى لستغلله/مزرعه لتربيه وبيع المواشى مودع برقم7874 فى 

9-8-2022 المقيد برقم دائم تابع35207 المحله الكبرى

33 - مصطفى رضوان محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    53088 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع    

4296 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مجمع رقم 2 للصناعات 

البلستيكية الوحدة )) 134 ((

34 - فوزيه فتوح طلعت عليان تاجر فرد سبق قيده برقم    55771 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع    1571 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ السيد السيد على 

الشاعر _ السجاعية

35 - المحمدى جمال المحمدى بدير تاجر فرد سبق قيده برقم    56035 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع    

2258 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عياش - بملك:سلوى عبدالستار 

كامل - تم افتتاح محل رئيسى اخر لستغلله فى / مصنع خيوط وغزول

36 - طه مهدى منسوب الشهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    57182 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    

6336 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ سامول بملك/ عماد 

محمود المرسى

37 - ايمن محمد شبل شديد تاجر فرد سبق قيده برقم    64959 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    9691 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ حسن احمد حبزه _ 

كفر حجازى

38 - احمد ابراهيم احمد الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    3262 قيد فى 14-04-1993 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / عزبة رشدى 

- المعتمدية - بملك:ازهار ابوالفتوح ابراهيم درغام

39 - محمود محمد محمود عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29675 قيد فى 30-10-2005 برقم ايداع    3159 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله / عبدا عبدالمحسن 

شامخ تركى - بنا ابوصير

40 - عبير ابراهيم محمد نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم    43779 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع    1512 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عزبه رياض طريق بشبيش 

بملك/ محمد ياسين زهران

41 - مصنع محمد العراقى للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم    56092 قيد فى 26-03-2019 برقم 

ايداع    2416 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محله زياد بملك/ السعيد 

مصطفى عبدا فحيل لستغلله/ مخزن لتجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص بالملبس العسكريه ( مودع 

برقم7953 فى 10-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 56092 المحله الكبرى
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42 - احمد محمد احمد رخا تاجر فرد سبق قيده برقم    62043 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    1019 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية العتوة البحرية بملك/ اسماء حسنى محمد 

عبدالعال لستغلله/  تشكيل وتدوير بلستيك خرازه بلستيك مودع برقم 7939 فى 10-8-2022 المقيد برقم 

دائم تابع62043 المحله الكبرى

43 - عمرو ابوبكر محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    63569 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    6310 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / ميت الليث هاشم - 

بملك :السيد عبدالرحمن عبدالصمد ابراهيم

44 - اسامه عادل محمد احمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم    67036 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

3601 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / ميت الليث 

هاشم - بملك/احمد زكريا عبدالنبى عبدالفتاح عرفة

45 - محمد يوسف محمد الكلف تاجر فرد سبق قيده برقم    68092 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

7321 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 8 شارع المدينة المنورة المتفرع 

من شارع قناة السويس - بملك: محمد محمد رمزى

46 - خالد يحيى السيد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    35031 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع    

2618 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك/ رضا 

سليمان سليمان عميرة -المعتمدية

47 - طمان للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم    40735 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع    1220 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى / عقار رقم 1 ش0 المام ابوحنيفه -

السكه الوسطى -اول المحله بملك/ فاروق السعيد حسن الكيره

48 - محمد محمد السيد عباس طه تاجر فرد سبق قيده برقم    54472 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

7787 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عزبه ابوسالم -بلقينا 

بملك /محمد محمد السيد عباس طه

49 - الشبراوى فيد تاجر فرد سبق قيده برقم    56305 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    2994 وفى تاريخ  

11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر ابوداود بملك/ طلعت محمد مصطفى الكومى 

لستغلله/  مصنع اعلف مودع برقم817 فى 11-8-2022 المقيد برقم دائم تابع56305 المحله الكبرى

50 - صابرين السعيد عبدالرحمن العشرى الصم تاجر فرد سبق قيده برقم    57784 قيد فى 2020-05-19 

برقم ايداع    2286 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عقار رقم 

11 شارع 23 يوليو الخلفى الشارع الجانبى ناصيه شركه التصالت بالدور الول علوى بملك/ على محمد 

السعيد خليل

51 - صابرين السعيد عبدالرحمن العشرى الصم تاجر فرد سبق قيده برقم    57784 قيد فى 2019-10-13 

برقم ايداع    8031 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عقار رقم 

11 شارع 23 يوليو الخلفى الشارع الجانبى ناصيه شركه التصالت بالدور الول علوى بملك/ على محمد 

السعيد خليل

52 - احمد على محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    60580 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع    5128 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 14 شارع عمر بن الخطاب متفرع من 

شارع المنطقه الصناعيه بجوار المستشفى الخيرى بملك/ مصطفى الدسوقى حسن ثابت لستغلله/مصنع ملبس 

جاهزه ) عدا الملبس العسكريه ( مودع8015 فى 11-8-2022 المقيد برقم دائم تابع60580 المحله الكبرى

53 - مصطفى حسين على عبدالحق تاجر فرد سبق قيده برقم    64006 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

7503 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك/ خالد 

مروان الدسوقى عوض -كفر حجازى

54 - احمد عادل عبدا ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم    66251 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

1060 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع جلل جمعه بملك/ مدحت 

عصام محمد السيد ابراهيم لستغلله/مصنع مفروشات مودع8021 فى 11-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 

66251 المحله الكبرى
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55 - مصطفى محمد الشحات مصطفى الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    42989 قيد فى 2013-09-29 

برقم ايداع    3299 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/بملك 

الطالب/ مصطفى محمد الشحات مصطفى الشناوى _ عزبه بدوى البطل -شبراملكان

56 - عبدا الدسوقى لتجارة قطع غيار السيارات والطارات والبطاريات والزيوت والشحوم تاجر فرد سبق قيده 

برقم    60625 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    5229 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / كفر حسان - بملك:رحاب الشاذلى سيد احمد الخطيب

57 - احمد محمد محمد الحول تاجر فرد سبق قيده برقم    10011 قيد فى 14-09-1997 برقم ايداع    2077 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبة دومة بجوار مخزن الزيت / جسر 

الملح بملك/ محمود ابراهيم عبدالعال لستغلله/مخزن مواد صباغه مودع برقم8129فى 15-8-2022 المقيد 

برقم دائم تابع 10011 المحله الكبرى

58 - احمد محمد محمد الحول تاجر فرد سبق قيده برقم    10011 قيد فى 14-09-1997 برقم ايداع    2077 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 11 شارع حلمى غالى بملك/ محمد احمد 

محمد محمود الحول لستغلله/تجاره كيماويات واستيراد وتصدير مودع8131 فى 15-8-2022 المقيد برقم 

دائم تابع 10011 المحله الكبرى

59 - احمد جابر مصطفى قزامل تاجر فرد سبق قيده برقم    51347 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    

8477 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / الدور 

الرضى - شارع الشحاتية بجوار شارع المدارس برج المختار - بملك :مختار سعد المرسى جاد

60 - مصطفى محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    53921 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    

6353 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية القيصرية - بملك: عبدالمعطى 

عبدالمعطى الشيخ

61 - احمد محمد احمد حسن البلقينى تاجر فرد سبق قيده برقم    58894 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع على بن ابى طالب 

بملك/ سامى حسين عباس فاضل

62 - سامح عبدالنور يوسف عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    67906 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

6738 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / 3 شارع 

الدكتور طه - ابوشاهين - بملك:سناء عبدالعزيز مرعى

63 - ماجده عبدالغنى عبدالرحمن مندور تاجر فرد سبق قيده برقم    34854 قيد فى 25-06-2008 برقم ايداع    

2189 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى الجابريه بملك/ محمد 

عبدالغنى عبدالرحمن مندور

64 - سمير السيد البسطويسى نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم    46654 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع    

839 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / كفر الصارم - 

طريق سكة الدلتا الملغاه  بملك/ محمود مصطفى عبدالحى القرع

65 - بول لطيف توفيق نجيب عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    59298 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    

1963 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / عقار رقم 

)2( شارع منشية مبارك - شقة رقم )5( - بملكك جورج سمير سليم تادرس

66 - محمد سمير فتوح البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    59699 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

3060 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / شارع 

مسجد البيطار - ديرب هاشم - بملك: محمد زكى عبدالرحمن ابراهيم

67 - محمد سمير فتوح البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    59699 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

3060 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 5024 فى 22-5-2022 والمقيد برقم دائم تابع 59699 المحله الكبرى للستغناء عنه

68 - مصطفى بشير مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60067 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    

3870 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى طريق طنباره بملك/ 

ربيع محمود عبداللطيف الششتاوى
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69 - رشدى ابراهيم نظير سيد احمد مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم    36162 قيد فى 10-05-2009 برقم 

ايداع    1592 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش0 اسامه 

عماره -طريق عزبه دوما بملك/ حسام الدين صابر ابوالمحاسن فرج

70 - رشدى ابراهيم نظير سيد احمد مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم    36162 قيد فى 10-05-2009 برقم 

ايداع    1592 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى 

الخر المودع برقم 5228 فى 7-6-2021 والمقيد برقم 36162 المحله الكبرى للستغناء عنه

71 - احمد علء عبدالقادر الدوانسى تاجر فرد سبق قيده برقم    62060 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

1073 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية داير الناحية بجوار مسجد عزبة 

وهبه - محلة حسن - بملك / سامى احمد محمد يوسف - تم افتتاح فرع والمودع برقم 8213 فى 2022-8-17 

لستغلله فيه مصنع نسيج ووبريات

72 - عيسى رمضان محمد عبدالجواد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    67953 قيد فى 04-07-2022 برقم 

ايداع    6854 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / امام 

سوق الجمعة - بملك :ايمن حسن محمد عامر الدلتونى

73 - حسين محسن حسين الرجال تاجر فرد سبق قيده برقم    57617 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع    

7551 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش0الجوجرى بملك/ 

حازم يحيى عبدالسلم الجوجرى

74 - مريم نجيب عطيه عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    62252 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    1672 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع كميدار للسياحة امام شركة مكة 

للتكييف الدور الول - بملك/ معتز بال عماد محمد عبدالقادر- تم افتتاح فرع المودع برقم 8253 فى 

18-8-2022 لستغلله فى كوافير حريمى

75 - احمد محمد عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    66808 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

2818 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان بجعله / 7 شارع 

محمد الجرودى المنشية الجديدة - بملك/ ماجدة سعد يونس

76 - كارم كرم على مصطفى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    44701 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع    

4493 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش0 السعيد زيان -

منشيه السلم بملك/ ابراهيم ابوالمجد فرج

77 - طلعت نعمان ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    54659 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع    

8278 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ ماجده 

عبدالحميد عبدالقادر المنسى

78 - وليد زينهم عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    55742 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    

1516 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الفراشه كفر حجازى بملك/ 

ياسر بدر السيد النجار لستغلله/ مصنع مفروشات مودع برقم 8312 فى 21-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 

55742 المحله الكبرى

79 - وليد زينهم عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    55742 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    

1516 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع السايس كفر حجازى بملك/ 

محمد احمد شوقى الرفاعى لستغلله/مخزن لتجاره المفروشات مودع برقم8315 فى 21-8-2022 المقيد برقم 

دائم تابع 55742 المحله الكبرى

80 - عمر محمد نبيل عمر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    68035 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

7130 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك/ عمر 

محمد نبيل عمر عبدا - شبرابابل

81 - ابراهيم مصطفي محمد محمود جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    23013 قيد فى 22-09-2002 برقم 

ايداع    3025 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ متبول _طريق كفر 

الشيخ المحله القديم بملك/ هشام السيد سعد محمد لستغلله/مصنع غزل مودع برقم8266 فى22-8-2022 المقيد 

98768 كفر الشيخ
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82 - مرفت عبدالفتاح محمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم    29978 قيد فى 01-01-2006 برقم ايداع    6 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك/ ساميه عبدالخالق 

محمد الديسطى -السجاعيه

83 - عبير ابراهيم محمد نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم    43779 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع    1512 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عزبه رياض تبع بطينه بملك/

محمد ياسين زهران

84 - زينب ابراهيم محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    53814 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع    

2592 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الطريق العمومى -الناصريه بملك/ 

محمد عبدالرحمن محمد شعبان

85 - زينب ابراهيم محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    53814 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع    

2592 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 34 ش التحاد م 0 الجندول

86 - الشرقاوى للمعدات الثقيلة تاجر فرد سبق قيده برقم    59383 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع    2276 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى الخر والمودع 

برقم 5110 فى 24-5-2022 والمقيد برقم دائم تابع 59383 للستغناء عنه

87 - هبة على عبدالوهاب محمد خميس فرعاص تاجر فرد سبق قيده برقم    67781 قيد فى 2022-06-20 

برقم ايداع    6346 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ سماتاى 

بملك/ عماد حسن عبدا النعناعى

88 - حمادة احمد يوسف عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    68374 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع    8249 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى كفر دخميس بملك/ حافظ احمد 

محمد حسن

89 - شريف خلف محمد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    49091 قيد فى 15-03-2017 برقم ايداع    

1516 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى المنطقه الصناعيه 

المجمع الصناعى بالغربيه بجوار نادى الصيد وحدات رقم 462-458-457 بقطاع الغزل والنسيج بملك/ الهيئه 

العامه للتنميه الصناعيه

90 - شربات السيد نصر الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    65823 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

11743 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى دنوشر بملك/ ايمن 

احمد مصطفى يونس

91 - هانم عبدالعظيم احمد المتبولي تاجر فرد سبق قيده برقم    11713 قيد فى 14-07-1998 برقم ايداع    

1906 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ محل رقم 145 سوق 

خير امام سوق الجمله بملك/ مجلس المدينة

92 - يحيى حلمى السعيد ابوعيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    25558 قيد فى 13-09-2003 برقم ايداع    

3004 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية منشية معاذ بن جبل خلف مسجد 

السيدة رقيه_الجمهورية بملك/ ربيع السعيد على ابوليله

93 - صيدليه د/ احمد محمد عبده سيد احمد زرنبه تاجر فرد سبق قيده برقم    31729 قيد فى 2006-09-19 

برقم ايداع    3538 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع 

امتداد مصطفى كامل مع شارع فتحى متولى _ بملك/ محمد عبده سيد احمد

94 - صيدليه د/ احمد محمد عبده سيد احمد زرنبه تاجر فرد سبق قيده برقم    31729 قيد فى 2006-09-19 

برقم ايداع    3538 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم محو القيد مودع 

برقم3764 فى 24-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 31729 المحله الكبرى الستغناء عنه

95 - محمد احمد السيد احمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    40825 قيد فى 11-04-2012 برقم ايداع    

1479 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 3 شارع جامع الجندى من شارع 

عمر بن عبدالعزيز بملك/ عزه زكريا عبدالجليل الصيفى لستغلله/تجارة مهمات المكاتب  ) فيماعدا الكمبيوتر 

ومستلزماته( مودع8477 فى 24-8-2022 المقيد برقم40825 طنطا
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96 - رمضان الزغبى رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    43175 قيد فى 24-11-2013 برقم ايداع    

3888 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك صاحب الشان)

رمضان الزغبى رمضان محمد( منشاه المراء

97 - احمد محمد منصور عيسى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    48184 قيد فى 06-11-2016 برقم ايداع    

5433 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ اشرف 

عبدالسلم مطاوع/ القيصريه

98 - محمد على السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    57179 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    

6331 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية بلتاج بملك/ تحيه طه احمد 

عبدالهادى سميه لستغلله/مزرعه لتربيه وبيع الدواجن مودع برقم8441 فى 24-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 

57179 المحله الكبرى

99 - ساره شعيب شعيب شقوير تاجر فرد سبق قيده برقم    62756 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

4104 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك/ شعيب 

شعيب سيد احمد شقوير- شبرا بابل

100 - احمد محمد محمد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم    64561 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    

8871 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ سامى محمد 

محمد السيد الصياد / سندسيس

101 - محمود رمضان محمد رمضان جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    28739 قيد فى 27-04-2005 برقم 

ايداع    1202 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى سندسيس - 

الدور الرضى بملك/ قدريه احمد احمد على الصياد

102 - ابراهيم مجدى ابراهيم عنوس تاجر فرد سبق قيده برقم    47513 قيد فى 03-07-2016 برقم ايداع    

3387 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى والمودع 

برقم 790 فى 3-2-2020 والمقيد برقم 47513 المحله الكبرى للستغناء عنه

103 - منى محمود السيد عبدالرحمن بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    57093 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    

6131 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عقار رقم 25 أ شارع 

الجيش بجوار جامع قادوس بملك/ محمد ابراهيم المتولى عبدالباسط

104 - سامح عصام محمود السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    60781 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع    

5599 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عزبه كرمين تبع 

شبرابلوله بملك/ شعبان عبدالمقصود شعبان الجناينى

105 - محمود كمال غازى الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم    61078 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع    

6366 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عقار رقم 1 شارع 

العتصام_ المنشيه الجديده بملك/ نهاد صالح رشاد الصم

106 - بسمه محمد يوسف ابو رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    66027 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ قريه الناصرية _ارض 

سبله بملك/ عبدا حسين محمد ابوصباح

107 - بسمه محمد يوسف ابو رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    66027 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم محو القيد مودع برقم6968 فى 

25-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 66027 المحله الكبرى

108 - شيماء جمال صلح ابوعيشه تاجر فرد سبق قيده برقم    66678 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع    

2355 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك/شيماء 

جمال صلح ابوعيشه- اميوط

109 - محمد رمضان الغريب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    66718 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    

2499 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية دخميس بملك/ زكيه رمضان 

الغريب الزاهى لستغلله/مكتب لتأجير سيارات مودع برقم8491 فى 25-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 

66718 المحله الكبرى
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110 - احمد عبدالناصر على ابوالعينين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    67051 قيد فى 14-04-2022 برقم 

ايداع    3653 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الترعه _ المنشيه 

الجديده بملك/ سيد حمدى عوض ا لستغلله/تجاره ملبس جاهزه )عدا الملبس العسكريه( مودع برقم8527 

فى 25-8-2022 المقيد برقم دائم تابع 677051 المحله الكبرى

111 - نعمان شعيب عبدالنبى شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم    23256 قيد فى 21-10-2002 برقم ايداع    

3379 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم محو القيد بامر محو مودع 

1414 فى 11-5-2004 المقيد برقم دائم تابع23256 لعتزال التجاره

112 - احمد حسنى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    35928 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع    861 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك/ محمد يونس على 

عشكوش -52 ش0 العراقى -منشيه ابوراضى

113 - احمد ابراهيم عبدالحافظ فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    64839 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9466 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل اسم المالك بجعله بملك/ 

رضا شعبان ابراهيم بركات - دخميس

114 - محمد حسام الدين كامل عرب تاجر فرد سبق قيده برقم    67087 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

4170 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك/ محمد 

حسام الدين كامل عرب-عزبه ادهم - شبرابلوله

115 - السيد محمد السيد احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    67216 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

4585 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش0 حفيضه -من0ش0 

نعمان العصر بملك/ رضا راضى عبدالسلم الشهاوى

116 - عبير راتب عبدالجواد محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم    67990 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

6976 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل اسم المالك بجعله بملك/ 

طارق محمد سلمة - البشيط

117 - محمد سعود محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم    68076 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

7241 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ وفاء السيد 

عبدالرحيم المزين

118 - علء محمد الششتاوى على الطور تاجر فرد سبق قيده برقم    6951 قيد فى 27-09-1995 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية نعمان العصر المنطقه الصناعيه 

بملك/ الطالب/ علء محمد الششتاوى على الطور لستغلله/مصنع ملبس الجاهزة والتريكو الدائرى )عدا ما 

يختص الملبس العسكريه( مودع برقم8627 فى29-8-2022 المقيد برقم دائم تابع6951 المحله الكبرى

119 - علء محمد الششتاوى على الطور تاجر فرد سبق قيده برقم    6951 قيد فى 27-09-1995 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ الفريق رضا حافظ 

الجلء سابقا المحله الكبرى بملك/ الطالب/علء محمد الششتاوى على الطور

120 - علء محمد الششتاوى على الطور تاجر فرد سبق قيده برقم    6951 قيد فى 27-09-1995 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الرئيسى الخر والمودع 

برقم 6463 فى 17-9-2018 والمقيد برقم 6951 بناحيه /ش0 محمد قرديش مع ش0 المستشفى الخيرى

121 - علء محمد الششتاوى على الطور تاجر فرد سبق قيده برقم    6951 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع    

6463 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الرئيسى الخر والمودع 

برقم 6463 فى 17-9-2018 والمقيد برقم 6951 بناحيه /ش0 محمد قرديش مع ش0 المستشفى الخيرى -

المنطقه الصناعيه بملك/ سلوى ممد ابراهيم محلب الى فرع

122 - محمود عبدالعزيز صلح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39408 قيد فى 22-05-2011 برقم ايداع    

1881 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك / محمود 

عبدالعزيز صلح محمد - ميت الليث

123 - السيد عبدالحميد ابراهيم بدره تاجر فرد سبق قيده برقم    45815 قيد فى 25-08-2015 برقم ايداع    

3498 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعله بملك / عبير 

فهمى عبدالقادر عوف - سندسيس
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124 - عماد احمد عبدالسلم الدميرى تاجر فرد سبق قيده برقم    47929 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع    

4568 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى ش0 بنك ناصر 

الجتماعى -محله زياد بملك/ محمد احمد عبدالسلم الدميرى

125 - هانى ابراهيم احمد احمد مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    48220 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع    

5554 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع حسن السقا _

عزبه خضر بملك/ رجاء السيد سبح ا

126 - وليد محمد المحمدى ابوعمر تاجر فرد سبق قيده برقم    48678 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع    

3404 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الرئيسى الخر والمودع 

برقم 3404 فى 2-5-2019 والمقيد برقم 48678 بناحيه/ الناصريه  بملك/ محمد المحمدى محمد ابوعمر   الى 

فرع

127 - وليد محمد المحمدى ابوعمر تاجر فرد سبق قيده برقم    48678 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    

308 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الرئيسى الخر والمودع برقم 

3404 فى 2-5-2019 والمقيد برقم 48678 بناحيه/ الناصريه  بملك/ محمد المحمدى محمد ابوعمر   الى فرع

128 - بدير محمد بدير الكفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    52179 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

1934 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 13 شارع ابو غز 

بملك/ ناجى محمد السيد احمد

129 - بدير محمد بدير الكفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    52179 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

1934 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم محو القيد مودع برقم3600 فى 

10-5-2018 المقيد برقم دائم تابع 52179 المحله الكبرى

130 - محمد مصطفى محمد منصور هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم    57369 قيد فى 28-08-2019 برقم 

ايداع    6861 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 45 شارع سيجر _ميدان 

ستوتة بملك/ هدى المهدى مصطفى سلم لستغلله/تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص بالملبس العسكريه ( 

مودع برقم8642 فى29-8-2022 المقيد57369 طنطا

131 - محمود حسن للحلويات تاجر فرد سبق قيده برقم    66460 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    1781 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية القيصريه بملك/ مجاهد محمد على 

الشنابى

132 - حسام محمد جلل عبدالفتاح العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم    50805 قيد فى 13-11-2017 برقم 

ايداع    6975 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 10 شارع 

على شحاته ابوراضى بملك/ حامد ابراهيم حامد السنان

133 - محمد سمير محمد الششتاوى المسيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    59583 قيد فى 22-06-2020 برقم 

ايداع    2793 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عقار رقم 3 شارع 

عبدالحميد معوض _سكه قطور بجوار الكردى للفسبا بملك/ محمود زكريا معوض محمد لستغلله/مصنع ملبس 

جاهزه ) عدا الملبس العسكريه ( مودع برقم8729 فى30-8-2022 المقيد برقم دائم تابع59583 المحله الكبرى

134 - عزه عبدالعزيز محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60158 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    

4088 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى منطقه المنسوب -سامول 

بملك/ خالد رمضان احمد حسب النبى

135 - محمد احمد السيد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم    63468 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

6049 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ سندسيس _طريق 

المحله الكبرى _كفر الشيخ الدولى بملك/ عبدا محمد البسطويسى عامر

136 - امانى عبدالعزيز السعدى الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    68532 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

8566 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء المحل الرئيسى الخرالكائن 

فى محله روح بملك نبيل محمد ابراهيم اللفى

137 - امانى عبدالعزيز السعدى الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    68532 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

8566 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية حوض باقى الجمال رقم 7 بعزبه 

وصفى مركز قطور بملك مصطفى حسن مصطفى المحلوى
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138 - امانى عبدالعزيز السعدى الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    68532 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

8566 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محله روح بملك نبيل محمد 

ابراهيم اللفى

139 - طاهر الشحات عبدالدايم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    57240 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    

3137 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل المحل الرئيسى الخرالمودع 

برقم 3136 فى 31-3-2022 الى فرع وتعدل الملك   بجعلة بملك/ فرج الشحات عبدالدايم عوض - العامريه

140 - طاهر الشحات عبدالدايم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    57240 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    

6491 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى فرع

141 - طاهر الشحات عبدالدايم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    57240 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    

6491 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل المحل الرئيسى الخرالمودع 

برقم 3136 فى 31-3-2022 الى فرع وتعدل الملك بجعلة تعدل الملك بجعلة بملك/ فرج الشحات عبدالدايم 

عوض - العامريه
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النشاط

1 - شريف احمد فرج قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  19746 قيد فى 06-05-2001 برقم ايداع    1375وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مصنع ملبس جاهزه " عدا ما يختص 

بالملبس العسكريه

2 - محمد ابراهيم محمد محمد عوده تاجر فرد سبق قيده برقم  31189 قيد فى 13-05-2020 برقم ايداع    

2189وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة   تجاره سيارات

3 - السيد طارق السيد بدره تاجر فرد سبق قيده برقم  58409 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    5870وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مطحن بن ومشروبات " والغاء ما دون 

ذلك

4 - شيماء السيد المتولى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50407 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    5755

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط " مصنع تصنيع وخلط وتعبئه اسمده زراعيه 

ومركبه  " والغاء ما دون ذلك "

5 - محمد على سعيد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  55630 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع    1189وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / تجارة مواد بترولية

6 - احمد محمد ابوالضيفان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65119 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

10029وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / )) اعمال البناء والتشيد والتصميم 

والتشطيب والتوريدات ومواد بناء والتشيد والديكورات (( على النشاط الصلى

7 - عبدا ماضى شعبان الديسطى تاجر فرد سبق قيده برقم  67251 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

4720وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره محاصيل زراعيه

8 - حسن جلل رمضان احمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  36972 قيد فى 19-11-2009 برقم ايداع    

3751وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مصنع مفروشات

9 - رشدى السعيد ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  42427 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع    1375

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ محطه بيع وتموين المواد البتروليه

10 - عفاف ابراهيم عبدالحافظ الننى تاجر فرد سبق قيده برقم  67746 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

6207وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ فرز وتعبئه وتبريد محاصيل زراعيه

11 - فوزيه احمد محمد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  33030 قيد فى 07-06-2007 برقم ايداع    1818

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / مصنع نسيج تريكو دائرى )) والغاء 

مادون ذلك ((

12 - احمد محمد محمد حسان اغا تاجر فرد سبق قيده برقم  47372 قيد فى 06-06-2016 برقم ايداع    

3000وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / كافتيريا

13 - هشام عثمان ابوبكر العكل تاجر فرد سبق قيده برقم  40995 قيد فى 21-05-2012 برقم ايداع    2021

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / تجارة وتوزيع مواد غذائية )) والغاء 

مادون ذلك((

14 - السيد فؤاد اسماعيل الدهلن تاجر فرد سبق قيده برقم  53943 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    6413

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/تجاره اجهزه كهربائيه

15 - احمد محمد سليمان محسون تاجر فرد سبق قيده برقم  55260 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    130

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره اعلف وخامات

16 - رضا عطيه محمد ابونار تاجر فرد سبق قيده برقم  55578 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    1058

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مصنع مفروشات "

17 - زكى حسن حسن حسن المقرطم تاجر فرد سبق قيده برقم  66959 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    

3370وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مشغل تطريز و تصنيع 

مفروشات "

18 - محمد عبدالحليم احمد الليسى تاجر فرد سبق قيده برقم  64051 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

7600وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مزرعه لتربيه وبيع المواشى
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19 - وائل طه عبدالمجيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  37913 قيد فى 09-06-2010 برقم ايداع    

2106وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره بقالة جمله

20 - احمد ابراهيم احمد الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  3262 قيد فى 14-04-1993 برقم ايداع    406

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله/ مشغل مفروشات

21 - محمود محمد محمود عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29675 قيد فى 30-10-2005 برقم ايداع    3159

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله/تجارة حدايد وبويات )) والغاء مادون 

ذلك ((

22 - هنا رمضان محمد مجاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  40309 قيد فى 02-01-2012 برقم ايداع    17وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مخبز بلدى ألى كامل

23 - عبير ابراهيم محمد نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم  43779 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع    1512

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مصنع تطريز

24 - محمد رمزى حسن المطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  66937 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

3284وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ تجاره اقمشه ومستلزمات انتاج المصانع 

الى النشاط الصلى

25 - اسامه عادل محمد احمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  67036 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

3601وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله/ مصنع نسيج ميكانيكى )) والغاء 

مادون ذلك ((

26 - مصطفى محمد محمد حراز تاجر فرد سبق قيده برقم  22512 قيد فى 27-07-2002 برقم ايداع    2285

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / مصنع تريكو دائرى

27 - محمد محمد السيد عباس طه تاجر فرد سبق قيده برقم  54472 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

7787وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط " تريكو دائرى " الى النشاط الصلى

28 - الشبراوى فيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56305 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    2994وفى تاريخ  

11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط " مصنع اعلف "

29 - احمد عادل عبدا ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم  66251 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    1060

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط " مصنع مفروشات "  الى النشاط الصلى

30 - محمد عطيه الزغبى خليل عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  47068 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع    

2125وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ كافيه

31 - ابوالعز للنسيج تاجر فرد سبق قيده برقم  57991 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع    8497وفى تاريخ  

14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ تصدير غزل بكافه انواعه ودرجاته وتصدير فوط وبشكير 

بكافه انواعها ودرجاته الى النشاط الصلى

32 - عبدا الدسوقى لتجارة قطع غيار السيارات والطارات والبطاريات والزيوت والشحوم تاجر فرد سبق قيده 

برقم  60625 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    5229وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة نشاط/ تجارة زيوت وشحوم الى النشاط الصلى

33 - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز الكنيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  41877 قيد فى 09-12-2012 برقم ايداع    

4560وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / مصنع نسيج دائرى

34 - مصطفى محمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  53921 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    

6353وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مصنع نسيج ميكانيكى للنشاط الصلى

35 - محمد محمود محمود على الدابى تاجر فرد سبق قيده برقم  17964 قيد فى 31-07-2000 برقم ايداع    

2726وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ التسويق و الوساطه العقاريه ) الى 

النشاط الصلى (

36 - شريف حسنى احمد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  33112 قيد فى 26-06-2007 برقم ايداع    2010

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / تجاره مستلزمات طبيه ) عدا ما 

يختص بالدويه بكافه انواعها (
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37 - خالد جوهر عبدالجواد شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  46311 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع    

5050وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  التصدير )) فى حدود اللوائح والقوانين 

المنظمة لذلك ((  على النشاط الصلى

38 - سمير السيد البسطويسى نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم  46654 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع    

839وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / ورشة تصنيع كرتون )) فيما عدا 

مايختص بالطباعة (( والغاء مادون ذلك

39 - محمد سمير فتوح البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  59699 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    3060

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / مصنع مفروشات

40 - عماد منصور للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  60082 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع    

3904وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله  استيراد وتصدير  الواح 

اللومنيوم ) الكلدينج (

41 - عبدا ماضى شعبان الديسطى تاجر فرد سبق قيده برقم  67251 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

4720وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط " تجارع اعلف " الى النشاط الصلى

42 - رشدى ابراهيم نظير سيد احمد مطحنه تاجر فرد سبق قيده برقم  36162 قيد فى 10-05-2009 برقم 

ايداع    1592وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " لحاف "

43 - عيسى رمضان محمد عبدالجواد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67953 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

6854وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / ورشة لحام وخراطة معادن

44 - السيد عبدالحى محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  40898 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع    1704

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط " مصنع اعلف و مدشه فول " الى النشاط 

الصلى

45 - حسين محسن حسين الرجال تاجر فرد سبق قيده برقم  57617 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع    

7551وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مصنع حفر و زخرفه زجاج " 

والغاء ما دون ذلك

46 - محمد محمد الشحات مصطفى عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  63085 قيد فى 27-05-2021 برقم 

ايداع    5001وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة "استيراد وتصدير 

وتجاره القمشه والمفروشات والمنسوجات "

47 - محمد حمدى  محمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  68297 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

8001وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مزرعه لتربيه وبيع مواشى "

48 - حنان الشاذلي احمد الشاذلي تاجر فرد سبق قيده برقم  29984 قيد فى 01-01-2006 برقم ايداع    18

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " فرن بلدى "

49 - عبدا عبدالعاطى عطية السرجانى تاجر فرد سبق قيده برقم  37425 قيد فى 04-03-2010 برقم ايداع    

808وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / مخبز بلدى نصف الى

50 - خالد محمد عطيه البلتاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  54439 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع    7703

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره36 من 

المجموعه6 والتصدير) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(

51 - ابراهيم مصطفي محمد محمود جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  23013 قيد فى 22-09-2002 برقم 

ايداع    3025وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مصنع غزل

52 - الشرقاوى للمعدات الثقيلة تاجر فرد سبق قيده برقم  59383 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع    2276

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / تاجير معدات ثقيلة والغاء مادون ذلك

53 - سنتر كيلنى للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم  2471 قيد فى 05-09-1992 برقم ايداع    821

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم الغاء نشاط " الستيراد " من النشاط

54 - شريف خلف محمد السيد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  49091 قيد فى 15-03-2017 برقم ايداع    

1516وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مصنع ملبس ومفروشات " ) 

عدا الملبس العسكريه (
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55 - احمد حماده محمد محمد غمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  60640 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع    

5254وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة ) مصنع ملبس جاهزه ( ) عدا 

الملبس العسكريه (

56 - شربات السيد نصر الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  65823 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

11743وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مزرعه لتربيه وبيع الدواجن 

"

57 - هانم عبدالعظيم احمد المتبولي تاجر فرد سبق قيده برقم  11713 قيد فى 14-07-1998 برقم ايداع    

1906وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ بقاله

58 - يحيى حلمى السعيد ابوعيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  25558 قيد فى 13-09-2003 برقم ايداع    

3004وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ معرض لتجارة السيارات) والغاء ما دون 

ذلك(

59 - مصطفى ابراهيم احمد السيد العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  40654 قيد فى 11-03-2012 برقم ايداع    

974وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " تجاره اجهزه كهربائيه " والغاء 

ما دون ذلك

60 - محمد على السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57179 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع    6331

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم اضافه/ مزرعه لتربيه وبيع الدواجن الى النشاط لصلى

61 - احمد محمد محمد الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  64561 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    8871

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره معدات ثقيله

62 - خميس رجب عبد اللطيف عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  2999 قيد فى 25-01-1993 برقم ايداع    

109وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / ورشه نجاره موبليات يدويه 

عاديه " والغاء ما دون ذلك "

63 - محمود رمضان محمد رمضان جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  28739 قيد فى 27-04-2005 برقم 

ايداع    1202وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى " مخبز بلدى الى كامل "

64 - ابراهيم مجدى ابراهيم عنوس تاجر فرد سبق قيده برقم  47513 قيد فى 03-07-2016 برقم ايداع    

3387وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله " تصنيع وتبريد وتجميد وتغليف 

دواجن "

65 - بسمه محمد يوسف ابو رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  66027 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    389

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مصنع ملبس جاهزه)عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(

66 - محمد رمضان الغريب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66718 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    

2499وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مكتب لتأجير سيارات

67 - السيد ابراهيم محمد الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  68438 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    8452

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة "استيراد وتصدير قطع غيار سيارات و 

السيارات "

68 - صقر استيل تاجر فرد سبق قيده برقم  29889 قيد فى 18-12-2005 برقم ايداع    3653وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / مقاولت عامة وتشطيبات والغاء مادون ذلك

69 - السيد محمد السيد احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  67216 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

4585وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مصنع ملبس ومفروشات ) 

عدا ما يختص بالملبس العسكريه (

70 - علء محمد الششتاوى على الطور تاجر فرد سبق قيده برقم  6951 قيد فى 27-09-1995 برقم ايداع    

1507وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ النسيج الدائرى الى النشاط الصلى

71 - محمد وحيد الدين ابراهيم المبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  40400 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

234وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ توريد السمنت ومواد االبناء والغاء ما دون 

ذلك
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72 - السيد عبدالحميد ابراهيم بدره تاجر فرد سبق قيده برقم  45815 قيد فى 25-08-2015 برقم ايداع    

3498وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / فرن دهان سيارات

73 - هانى ابراهيم احمد احمد مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  48220 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع    

5554وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مصنع ملبس جاهزة )عدا ما يختص 

الملبس العسكريه( والغاء ما دون ذلك

74 - بدير محمد بدير الكفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  52179 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    1934

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مكتب تنظيم وتنسيق حفلت ومناسبات

75 - سماح عباس ابراهيم ابوالركب تاجر فرد سبق قيده برقم  68345 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    

8168وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة   مصنع ملبس ومنسوجات   

عدا الملبس العسكريه والغاء ما دون ذلك

76 - حسام محمد جلل عبدالفتاح العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  50805 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع    

6975وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مصنع مفروشات وملبس جاهزه)عدا ما 

يختص الملبس العسكريه(

77 - رمضان بسطويسى الطنطاوى بسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم  35204 قيد فى 03-09-2008 برقم 

ايداع    3021وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعله / بيع مستحضرات 

تجميل وعطور والغاء مادون ذلك

78 - طاهر الشحات عبدالدايم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  57240 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    

6491وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح " مدشه حبوب وتصنيع اعلف 

" والغاء ما دون ذلك

79 - ايمان محمد منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  61355 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع    

7104وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة مواد غذائية بالجملة الى النشاط 

الصلى

80 - رمضان ابراهيم محمد راغب تاجر فرد سبق قيده برقم  67750 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

6213وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مزرعه لتربيه وبيع المواشى " 

والغاء ما دون ذلك

الكيان القانوني

Page 63 of 87 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19746 وتم ايداعه بتاريخ   

06-05-2001  برقم ايداع 1,375.000 الى : اونست

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31189 وتم ايداعه بتاريخ   

13-05-2020  برقم ايداع 2,189.000 الى : البراء لتجاره السيارات

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58409 وتم ايداعه بتاريخ   

27-11-2019  برقم ايداع 5,870.000 الى : البن الملكى

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65119 وتم ايداعه بتاريخ   

08-11-2021  برقم ايداع 10,029.000 الى : ستارك للمقاولت والتوريدات

5 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67251 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2022  برقم ايداع 4,720.000 الى : الماضى لتجاره المحاصيل الزراعيه

6 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36972 وتم ايداعه بتاريخ   

19-11-2009  برقم ايداع 3,751.000 الى : مصنع البرنس للمفروشات

7 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52067 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2018  برقم ايداع 1,640.000 الى : ل يوجد

8 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55166 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2018  برقم ايداع 9,521.000 الى : السطوره

9 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66382 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2022  برقم ايداع 1,514.000 الى : المبراطور للرخام

10 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67130 وتم ايداعه بتاريخ   

21-04-2022  برقم ايداع 4,309.000 الى : سمير سلطان للمقاولت العامه

11 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   66447 وتم ايداعه بتاريخ   

17-02-2022  برقم ايداع 1,683.000 الى : شريف حمدى مصطفى محمد المحضى

12 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66447 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2022  برقم ايداع 1,683.000 الى : طابا للستيراد والتصدير

13 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   64051 وتم ايداعه بتاريخ   

31-08-2021  برقم ايداع 7,600.000 الى : محمد عبدالحليم احمد الليسى

14 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64131 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2022  برقم ايداع 1,179.000 الى : البدر لتوزيع المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل 

والتصنيع لدى الغير

15 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37913 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-06-2010  برقم ايداع 2,106.000 الى : البلوشى

16 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63795 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2021  برقم ايداع 6,923.000 الى : الحنان لتنمية المهارات

17 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   56305 وتم ايداعه بتاريخ   

15-04-2019  برقم ايداع 2,994.000 الى : الشبراوى فيد

18 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47068 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2016  برقم ايداع 2,125.000 الى : كافيه روكسى

19 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   60625 وتم ايداعه بتاريخ   

29-09-2020  برقم ايداع 5,229.000 الى : عبدا الدسوقى لتجارة قطع غيار السيارات والطارات 

والبطاريات والزيوت والشحوم

20 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58894 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2020  برقم ايداع 861.000 الى : القطن الذهبى للمفروشات
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21 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17964 وتم ايداعه 

GOLDEN CAPITAL بتاريخ   31-07-2000  برقم ايداع 2,726.000 الى : جولدن كابيتال

22 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33112 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-06-2007  برقم ايداع 2,010.000 الى : الباسل للمستلزمات الطبيه

23 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59699 وتم ايداعه بتاريخ   

05-07-2020  برقم ايداع 3,060.000 الى : محمد سمير فتوح البسيونى

24 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59699 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2020  برقم ايداع 3,060.000 الى : بروتوكول

25 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   60082 وتم ايداعه بتاريخ   

13-08-2020  برقم ايداع 3,904.000 الى : عماد منصور للستيراد والتصدير

26 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54439 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-10-2018  برقم ايداع 7,703.000 الى : العل والخيال للستيراد والتصدير

27 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48841 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2017  برقم ايداع 709.000 الى : تكساس للمفروشات

28 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59383 وتم ايداعه بتاريخ   

18-05-2020  برقم ايداع 2,276.000 الى : الشرقاوى للمعدات الثقيلة

29 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67717 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2022  برقم ايداع 6,107.000 الى : id Plus اى دى بلس / حازم جادو للموبيليا

30 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68322 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 8,108.000 الى : المتميز لتاجير السيارات

31 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2471 وتم ايداعه بتاريخ   

05-09-1992  برقم ايداع 821.000 الى : سنتر كيلنى للملبس الجاهزه

32 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49091 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2017  برقم ايداع 1,516.000 الى : اوميجا للملبس والمفروشات

33 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50115 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-2017  برقم ايداع 4,865.000 الى : الصفوه للتوريدات والستيراد والتصدير

34 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   60608 وتم ايداعه بتاريخ   

28-09-2020  برقم ايداع 5,202.000 الى : سليمان لند لللبان والجبن

35 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31729 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-2006  برقم ايداع 3,538.000 الى : صيدليه د/ احمد محمد عبده سيد احمد زرنبه

36 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   45472 وتم ايداعه بتاريخ   

08-06-2015  برقم ايداع 2,473.000 الى : السمان للمفروشات الراقيه

37 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62756 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-04-2021  برقم ايداع 4,104.000 الى : البرق للرحلت

38 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47513 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-07-2016  برقم ايداع 3,387.000 الى : الربيع للدواجن

39 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52179 وتم ايداعه 

Besho بتاريخ   11-03-2018  برقم ايداع 1,934.000 الى : بيشو

40 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68532 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-11-2021  برقم ايداع 8,566.000 الى : ل يوجد
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الشخاص

1 - عبدا محمود محمود الدابى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   17964 وتم ايداعه بتاريخ  2000-07-31 

برقم ايداع    2726تم التأشير فى تاريخ   15-05-2013   بــ  

2 - طه عبداللطيف سليمان حسان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   67941 وتم ايداعه بتاريخ  2022-07-04 

برقم ايداع    6832تم التأشير فى تاريخ   04-07-2022   بــ  

3 - امير  شوقى محمد  عزالدين  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   68344 وتم ايداعه بتاريخ  

16-08-2022 برقم ايداع    8166تم التأشير فى تاريخ   16-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - نسيم السعيد محمد ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    27302 قيدت فى 22-06-2004 برقم ايداع   

1950 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16815 مودع7816 

فى 7-8-2022 لحل الشركه

2 - معامل مصر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    48703 قيدت فى 22-01-2017 برقم ايداع   

372 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16827 مودع 7998 

فى 11-8-2022 لحل الشركه

3 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    48703 قيدت فى 22-01-2017 برقم ايداع   372 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16827 مودع 7998 فى 

11-8-2022 لحل الشركه

4 - صباح السيد عرفه مامون ابراهيم وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    66579 قيدت فى 2022-02-28 

برقم ايداع   2077 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم16879 

مودع8604 فى28-8-2022 لعتزال التجاره
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رأس المال

1 - وائل السيد عطيه غنيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     27316 قيدت فى 23-06-2004 برقم ايداع    

1974وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

2 - شركة النحاس للنتاج الداجنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     47055 قيدت فى 20-04-2016 برقم 

ايداع    2087وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - وائل السيد عطيه غنيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     27316 قيدت فى 23-06-2004 برقم ايداع    

1974وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

4 - سعد مصطفى احمد الشرنوبى درويش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     67245 قيدت فى 2022-05-11 

برقم ايداع    4690وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  105,000.000

5 - محمد عبدالرحمن منديشه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     48670 قيدت فى 16-01-2017 برقم ايداع    

290وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

6 - اسامه محمد الدسوقى عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7564 قيدت فى 03-04-1996 برقم ايداع    

588وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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العناوين

1 - وائل السيد عطيه غنيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     27316 قيدت فى 23-06-2004 برقم ايداع    

1974وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/بوريج بملك/ الشركه

2 - شركة النحاس للنتاج الداجنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     47055 قيدت فى 20-04-2016 برقم 

ايداع    2087وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/  ميت بدر حلوة 

بملك/عبدالرازق الجارحى النحاس

3 - شركة مصطفى النجار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     65755 قيدت فى 19-12-2021 برقم ايداع    

11561وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى المنطقه الصناعيه 

الجديده -قطاع الصناعات الكيماويه -الوحدات رقم) 574-575-576-577 ( بالدور الرضى بملك/ الهيئه العامه 

للتنميه الصناعيه

4 - شركه ورثه ابراهيم عبدالحكيم العفيفى لتصدير وتصنيع وتجاره الملبس الجاهزه والداخليه والقمشه 

والمفروشات والوبريات والنسيج شركة سبق قيدها برقم     66931 قيدت فى 05-04-2022 برقم ايداع    

3258وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعدل الى ش0 الستاد بملك/ ورثه 

/ ابراهيم عبدالحكيم العفيفى مسعد

5 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركه محمود مسعد قدرى محمود وشركاه ) المنوفيه لتجاره وحليج القطان 

والحاصلت الزراعيه( شركة سبق قيدها برقم     68402 قيدت فى 24-12-2008 برقم ايداع    4109وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان ليصبح بناحيه كفر دخميس مركز 

المحله الكبرى بملك مسعد قدرى محمود على

6 - مهندس ممدوح عزام , مهندس زكى شخبه شركة سبق قيدها برقم     7239 قيدت فى 20-12-1995 برقم 

ايداع    2029وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة طره _ الحوش 12086 

سابقا وحاليا رقم  W/25 بمنطقه شق الثعبان بملك/ الشركاء لستغلله/مصنع تقطيع وتلميع رخام وجرانيت لخدمه 

غرض ونشاط الشركه مودع 11755 فى 21-8-2022 المقيد105915 غرفه القاهره

7 - اولد نصر يونس للتريكو الدائرى والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     50043 قيدت فى 

13-08-2017 برقم ايداع    4604وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل 

الى ش0 يونس -ارض سماحه بملك/ ورثه نصر مصطفى يونس

8 - محمود السيد مصطفي الساعي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21162 قيدت فى 14-01-2002 برقم 

ايداع    105وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عياش -طريق 

شويقى سعد بملك/ محمود السيد مصطفى الساعى

9 - عبدالحميد عبدالحميد الغنام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20048 قيدت فى 25-04-1972 برقم ايداع    

1562وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الثانى -العقار رقم 74 ش0 

الزهر -قسم الجماليه بملك/ عبدالحميد عبدالحميد الغنام - لستغلله " مكتب ومعرض توزيع منتجات الشركة ) 

اقمشه (
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النشاط

1 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركه محمود مسعد قدرى محمود وشركاه ) المنوفيه لتجاره وحليج القطان 

والحاصلت الزراعيه( شركة سبق قيدها برقم     68402 قيدت فى 24-12-2008 برقم ايداع    4109 وفى 

تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض من الشركه ليصبح ) تجاره وحليج القطان 

الزهر والشعر والبذور ومخلفات لدى الغير والحاصلت الزراعيه (

2 - مهندس ممدوح عزام , مهندس زكى شخبه شركة سبق قيدها برقم     7239 قيدت فى 20-12-1995 برقم 

ايداع    2029 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه/ مصنع تقطيع وتلميع رخام 

وجرانيت لخدمه غرض ونشاط الشركه

3 - ابراهيم ابوطاحون وشريكته شركة سبق قيدها برقم     57680 قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع    

7701 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط " مصنع نسيج " الى النشاط الصلى

4 - اسامه محمد الدسوقى عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7564 قيدت فى 03-04-1996 برقم ايداع    

588 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة واصبح  " معرض موبليا "

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68402   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-2008 برقم ايداع    4109 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح شركه محمود مسعد قدرى 

محمود وشركاه ) المنوفيه لتجاره وحليج القطان والحاصلت الزراعيه(

2 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7564   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-04-1996 برقم ايداع    588 الى   اسامه محمد الدسوقى عطيه وشركاه

3 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13342   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-1999 برقم ايداع    422 الى   رضا النجار لتجارة قطع غيار ماكينات النسيج والستيراد 

والتصدير وشركاه
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الشخاص

1 - محمد السيد عطيه غنيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27316   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-23 

برقم ايداع   1974 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2004  بــ :  ضم الى عضويه الشركه _ _ _ تعدلت حق 

الداره والتوقيع  /ان يكون به حق الداره والتوقيع المسئوليه امام الجهات الرسميه للطرفان 1_ وائل السيد عطيه  

غنيم 2_ محمد السيد عطيه غنيم المتضامين مجتمعين او منفردين ولهما حق فتح العتمادات المستندية وفتح 

الحسابات الدائنة والمدينة وبيع وشراء الصول والقرض والرهن ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض شئون 

الشركه والتعاقد باسم الشركه مع الغير

2 - ممدوح محمد احمد حسين القصاص  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    48670   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2017 برقم ايداع   290 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2018  بــ :  خرج من عضويه الشركة بعد ان 

استلم كافه حقوقه الماديه والعينيه مخالصه تامه ونهائيه وليس له حق الرجوع على الشركة

3 - محمد على عوض الشخيبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66752   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2022 برقم ايداع   2618 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  اضافه اختصاصات له كمدير 

للشركه وله حق التوقيع بفتح الحسابات بالبنوك والقتراض والرهن والستدانه

4 - عبدالعزيز محمد حسن البسه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66856   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2022 برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركة  

واستلم كافه حقوقه الماديه والمعنويه طرف الشركة

5 - محمد عبدالعزيز محمد  البسه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66856   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2022 برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشركة ------

ج/ تعدلت الداره والتوقيع واصبحت اداره الشركة والتوقيع عنها فى كل ما يتعلق بشئونها وتمثيلها امام الغير 

وجميع الهيئات الحكوميه تكون من حق الشركاء الثلثه 1- احمد السيد محمد البسه و 2- احمد محمد عيد كامل 3- 

محمد عبدالعزيز محمد البسه  مجتمعين معا

6 - زين على عبدالكريم محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66931   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2022 برقم ايداع   3258 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركة بعد 

استلمه كافه مستحقاته واقر باستلمها طرف الشركه

7 - محمود سعيد عبدالعظيم حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    68402   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2008 برقم ايداع   4109 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

8 - محمد سعيد عبدالعظيم حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    68402   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2008 برقم ايداع   4109 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

9 - محمود مسعد قدرى محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    68402   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2008 برقم ايداع   4109 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

10 - محمد السيد على ابوالعنين مصطفى بدر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    68402   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2008 برقم ايداع   4109 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  انضم الى عضويه 

الشركه - تعديل بند الداره والتوقيع بجعله للشريكان محمود مسعد قدرى محمود ومحمد السيد على ابوالعينين 

حيث لهما حق الداره والتوقيع باسم الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك والسحب 

واليداع واجراء القروض والرهون ولهما حق توكيل الغير .

11 - عبدالرحمن  محمد  محمد  الدسوقى  عطيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7564   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1996 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

12 - محمد محمد الدسوقى عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7564   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1996 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركة وادراتها 

لوفاته بموجب اعلم الوراثه رقم 613لسنه 2021 نيابه اول المحله الكبرى
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13 - احمد  محمد  محمد  الدسوقى  عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7564   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1996 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  تعدلت الداره والتوقيع واصبحت 

له حق الداره والتوقيع وذلك عن جميع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكوميه والهليه وشركات قطاع 

العمال العام والخاص وله حق التوقيع والتعامل امام جميع البنوك وعقد القروض والرهون والتوقيع على كافه 

الوراق الماليه بشرط ان يكون ذلك باسم الشركة ولصالحها

14 - اسامه محمد  محمد  الدسوقى  عطيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7564   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1996 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشركة

15 - محمد طلعت مسعود النجار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13342   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1999 برقم ايداع   422 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه واقر 

باستلم كافه حقوقه الماديه والمعنويه وتخالص

16 - رضا طلعت مسعود النجار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13342   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1999 برقم ايداع   422 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  و لهم حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين حق الداره والتوقيع نيابه عن الشركه فى كل شئونها الماليه والداريه والتجاريه والفنيه كما 

يمثلونها امام جميع المصالح الحكوميه والهيئات والجمارك والسجل التجارى وسجل المستوردين والمصدرين 

وشركات القطاعين العمال العام والخاص والفراد والجمعيات التعاونيه والبنوك بكافه انواعها كما يمثلونها امام 

القضاء )مجتمعين او منفردين(ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض شئون الداره

17 - طلعت رضا طلعت النجار  تحميل   المقيد برقم قيد    13342   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-1999 برقم 

ايداع   422 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  )مدير تنفيذى للشركه(

18 - محمد رضا طلعت مسعود النجار  تحميل   المقيد برقم قيد    13342   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1999 برقم ايداع   422 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  )مدير مالى تسويقى للشركه(
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تجديد افراد

1 - مسعد محمد علي الكردي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1364   قيدت فى   13-10-1991 برقم ايداع    

940 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

2 - احمد لطفي اسماعيل ابوالمعاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9464   قيدت فى   09-06-1997 برقم 

ايداع    1218 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-08

3 - طارق عبدالمؤمن الدمرداش عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9885   قيدت فى   25-08-1997 برقم 

ايداع    1888 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-24

4 - احمد محمد حسن طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38048   قيدت فى   07-07-2010 برقم ايداع    

2459 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

5 - احمد ماهر على امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41911   قيدت فى   16-12-2012 برقم ايداع    

4681 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-15

6 - شاديه ابراهيم رزق سيد احمد ابوكثير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42327   قيدت فى   2013-03-21 

برقم ايداع    1066 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-20

7 - محمد السيد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49013   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

1186 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

8 - صبحى مصطفى احمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49161   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

1738 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

9 - برسيمه لتصنيع الملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49881   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    3928 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

10 - عبدالمنعم الدسوقى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49922   قيدت فى   30-07-2017 برقم 

ايداع    4034 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

11 - مصطفى سعد احمد الحماقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9719   قيدت فى   28-07-1997 برقم ايداع    

1625 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-27

12 - مجدي السيد عبدالحميد شعيره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11343   قيدت فى   06-06-2017 برقم 

ايداع    3091 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

13 - تامر محمد سيف السلم محمد غازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25858   قيدت فى   2003-10-14 

برقم ايداع    3442 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-13

14 - محمد حسني حلمي السيد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27312   قيدت فى   23-06-2004 برقم 

ايداع    1967 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

15 - محمد توفيق حسن محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33322   قيدت فى   15-08-2007 برقم 

ايداع    2583 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

16 - هناء محمد ابراهيم حسن البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33605   قيدت فى   04-11-2007 برقم 

ايداع    3314 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-03

17 - رضا محمد ابراهيم المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34849   قيدت فى   25-06-2008 برقم ايداع    

2176 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

18 - فتوح على على المهيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39181   قيدت فى   30-03-2011 برقم ايداع    

1137 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

19 - ضياء السيد عبدالحليم شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41220   قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    

2715 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

20 - محمد معوض عبدالعاطى عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47579   قيدت فى   2016-07-14 

برقم ايداع    3555 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

21 - محمد سيد على نصار نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48973   قيدت فى   26-02-2017 برقم 

ايداع    1079 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25
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22 - هاني ابراهيم صادق العقيلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2010   قيدت فى   24-03-1992 برقم ايداع    

330 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-23

23 - هاشم هاشم ابراهيم النجولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19559   قيدت فى   07-04-2001 برقم ايداع    

1073 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

24 - حنان متولى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32993   قيدت فى   31-05-2007 برقم ايداع    

1723 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

25 - محمد محمود عبدالجليل السيد ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33283   قيدت فى   2007-08-07 

برقم ايداع    2477 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

26 - محمد ابراهيم السيد اليماني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33359   قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    

2671 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

27 - رضا هاشم ابراهيم النجولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40024   قيدت فى   17-10-2011 برقم ايداع    

3832 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

28 - اسامه ابوالمكارم للتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40978   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

1983 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

29 - محمد رزق الدسوقى عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42798   قيدت فى   24-07-2013 برقم 

ايداع    2597 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

30 - محمد رزق الدسوقى عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42798   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    5690 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

31 - رائد احمد سعيد محمد النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47203   قيدت فى   11-05-2016 برقم ايداع    

2499 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

32 - محمد على محمد على عيده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49986   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

4247 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

33 - الغريب للملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49990   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

4355 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

34 - محمد احمد محمد مصطفى الغنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20807   قيدت فى   30-10-2001 برقم 

ايداع    3202 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

35 - السيد عبدالحميد متولي ابوغالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25276   قيدت فى   17-08-2003 برقم 

ايداع    2591 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-16

36 - مسعد عبدالرسول السيد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34330   قيدت فى   23-03-2008 برقم 

ايداع    1023 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-22

37 - احمد نصر عبدالغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37330   قيدت فى   10-02-2010 برقم ايداع    

497 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

38 - احمد محمد محمد حسان اغا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47372   قيدت فى   06-06-2016 برقم ايداع    

3000 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

39 - احمد سليمان للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49214   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

1887 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

40 - الشاذلى الشاذلى عامر ابوالنازع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2050   قيدت فى   07-04-1992 برقم 

ايداع    370 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

41 - محمد مصباح علي شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17113   قيدت فى   08-04-2000 برقم ايداع    

1224 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

42 - محسب الششتاوي محمد بلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21813   قيدت فى   21-04-2002 برقم ايداع    

1205 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20

43 - حسنى يوسف الششتاوى حنطور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22267   قيدت فى   26-06-2002 برقم 

ايداع    1923 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25
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44 - عاليه عبدالعظيم قطب مكي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24640   قيدت فى   17-05-2003 برقم ايداع    

1565 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-16

45 - عاطف عبدالمقصود محمد الجابريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26871   قيدت فى   2004-04-17 

برقم ايداع    11120 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-16

46 - غاده سعد عبدا عطيه ابوغربيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34076   قيدت فى   07-02-2008 برقم 

ايداع    472 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-06

47 - احمد عبداللطيف الشافعى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37218   قيدت فى   19-01-2010 برقم 

ايداع    220 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

48 - عيد محمد السيد خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39139   قيدت فى   21-03-2011 برقم ايداع    

1006 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

49 - محمد عبداللطيف عطيه عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40605   قيدت فى   2012-03-06 

برقم ايداع    855 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

50 - هشام عثمان ابوبكر العكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40995   قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

51 - عبدالعزيز احمد محمد ابواحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44411   قيدت فى   29-10-2014 برقم 

ايداع    3548 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

52 - أحمد فوزي مصطفى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46827   قيدت فى   20-03-2016 برقم 

ايداع    1355 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

53 - محمود خالد عبدا شهاوى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48365   قيدت فى   2016-11-30 

برقم ايداع    5963 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

54 - مروه محمد محمود القلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49969   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

4184 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

55 - محمد بدير ابراهيم سيد احمد الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49978   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    4227 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

56 - طلعت ابوالفتوح السعيد عرفات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16714   قيدت فى   19-02-2000 برقم 

ايداع    587 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18

57 - اميمه السعيد محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22952   قيدت فى   15-09-2002 برقم ايداع    

2920 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-14

58 - محمد مصطفي ابراهيم صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24478   قيدت فى   15-04-2003 برقم 

ايداع    1267 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-14

59 - السيد حمدى محمد علي رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31056   قيدت فى   12-06-2006 برقم 

ايداع    2212 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

60 - العدوي مصطفي علي غازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31498   قيدت فى   15-08-2006 برقم 

ايداع    3073 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

61 - هبه السيد احمد زميتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33285   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    

2482 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

62 - امل جلل حامد جهجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33318   قيدت فى   14-04-2014 برقم ايداع    

1272 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

63 - امل جلل حامد جهجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33318   قيدت فى   14-08-2007 برقم ايداع    

2568 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

64 - نصر محروس توفيق محمد عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41319   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    3003 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

65 - شربات عبدالغفار رياض فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41339   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    3060 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25
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66 - عاطف على محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42400   قيدت فى   04-04-2013 برقم ايداع    

1275 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-03

67 - نظير محمد الصياد سيد احمد مطحنه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47265   قيدت فى   2016-05-19 

برقم ايداع    2661 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

68 - محمود برهام برهام فتوح البيعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49664   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    3260 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

69 - محمد عصام الدين الباز ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8400   قيدت فى   27-10-1996 برقم 

ايداع    1954 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-10-26

70 - محمد عصام الدين الباز ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8400   قيدت فى   25-10-2003 برقم 

ايداع    3604 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-24

71 - صيدليه د ايمان فرج السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17073   قيدت فى   03-04-2000 برقم ايداع    

1169 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-02

72 - محمد خفاجه راغب جليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20480   قيدت فى   02-09-2001 برقم ايداع    

2611 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-01

73 - اشرف ابراهيم حسن شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21018   قيدت فى   11-12-2001 برقم ايداع    

3590 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

74 - انصاف منير غازى غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34068   قيدت فى   27-01-2009 برقم ايداع    

290 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

75 - انصاف منير غازى غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34068   قيدت فى   06-02-2008 برقم ايداع    

459 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-05

76 - رتيبه ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34208   قيدت فى   03-03-2008 برقم ايداع    

772 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-02

77 - شاديه عبداالغنى عبدالرحمن مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34284   قيدت فى   2008-03-16 

برقم ايداع    938 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-15

78 - ماجده عبدالغنى عبدالرحمن مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34854   قيدت فى   2008-06-25 

برقم ايداع    2189 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

79 - هناء عثمان محمد الهمشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39687   قيدت فى   13-07-2011 برقم ايداع    

2733 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

80 - احمد مصطفى ذكى محمد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40985   قيدت فى   2012-05-20 

برقم ايداع    1996 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

81 - هناء عبدالحميد احمد ابوشلبايه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43716   قيدت فى   15-04-2014 برقم 

ايداع    1277 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-14

82 - وليد كامل عنتر ابوعيطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43801   قيدت فى   11-05-2014 برقم ايداع    

1596 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-10

83 - ماجده عبدالرؤوف احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44657   قيدت فى   21-12-2014 برقم 

ايداع    4334 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-20

84 - ماجده عبدالرؤوف احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44657   قيدت فى   29-11-2015 برقم 

ايداع    4793 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

85 - الحبيبى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48437   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    6207 

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

86 - جمال جابر عثمان ابراهيم فتيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50089   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    4748 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

87 - محمود محمد محمود عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29675   قيدت فى   30-10-2005 برقم ايداع    

3159 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-29
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88 - محمد عبدالعزيز على غزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32334   قيدت فى   28-01-2007 برقم ايداع    

178 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

89 - السيده عبدا احمد المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33117   قيدت فى   26-06-2007 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

90 - عبدالحى محمد عبدالعال عاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33198   قيدت فى   16-07-2007 برقم 

ايداع    2249 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

91 - فاديه محمد عبداللطيف عبده الشيراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33426   قيدت فى   2007-09-06 

برقم ايداع    2847 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

92 - سمر سمير الشربيني الشربيني درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35913   قيدت فى   2009-03-11 

برقم ايداع    806 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

93 - عطا احمد حسن العاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37227   قيدت فى   20-01-2010 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

94 - خديجه محمد عبدالواحد عنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39265   قيدت فى   20-04-2011 برقم 

ايداع    1435 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

95 - هنا رمضان محمد مجاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40309   قيدت فى   02-01-2012 برقم ايداع    

17 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

96 - محمد محمد نظمي عامر عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45908   قيدت فى   13-09-2015 برقم 

ايداع    3799 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

97 - احمد سعد فتوح غازى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47181   قيدت فى   09-05-2016 برقم 

ايداع    2425 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

98 - خضره احمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47297   قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    

2754 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

99 - مصطفي محمد عبدالغني ابوحمامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2353   قيدت فى   01-08-1992 برقم 

ايداع    699 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

100 - عبدالغني رمضان حسن طمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10160   قيدت فى   12-10-1997 برقم 

ايداع    2335 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-10-11

101 - حافظ للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15331   قيدت فى   14-08-1999 برقم ايداع    

3345 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-13

102 - مصطفى محمد محمد حراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22512   قيدت فى   27-07-2002 برقم 

ايداع    2285 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

103 - تامر علي مصطفي السيد الجريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25533   قيدت فى   2003-09-10 

برقم ايداع    2972 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09

104 - ايمان احمد محمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32870   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

1406 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

105 - خوات ابراهيم رزق ابوكثير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34009   قيدت فى   28-01-2008 برقم 

ايداع    333 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-27

106 - الدار البيضاء للمفروشات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38829   قيدت فى   03-01-2011 برقم ايداع    

24 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

107 - هدى عبدا ابوالعز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39180   قيدت فى   30-03-2011 برقم 

ايداع    1136 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

108 - طمان للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40735   قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    1220 

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

109 - محمد عطيه الزغبى خليل عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47068   قيدت فى   21-04-2016 برقم 

ايداع    2125 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20
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110 - مصطفى رزق محمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47752   قيدت فى   14-08-2016 برقم 

ايداع    4046 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

111 - تامر على مصطفى محمد السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49119   قيدت فى   2017-03-21 

برقم ايداع    1610 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

112 - راشد لتجاره الدوات المدرسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49663   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    3259 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

113 - ابراهيم محمد السيد احمد العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50147   قيدت فى   24-08-2017 برقم 

ايداع    4977 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

114 - الدمرداش احمد مصطفى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5042   قيدت فى   18-07-1994 برقم 

ايداع    902 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-17

115 - محمد سميح محمد محمد ابوالمعاطي علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10161   قيدت فى   

12-10-1997 برقم ايداع    2338 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-10-11

116 - جمال محمود الضوينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16108   قيدت فى   16-11-1999 برقم ايداع    

4591 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15

117 - مصطفي السيد محمد شريوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29319   قيدت فى   21-08-2005 برقم 

ايداع    2416 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-20

118 - انتصار فؤاد فرج مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33707   قيدت فى   21-11-2007 برقم ايداع    

3580 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-20

119 - غاده شوقى محمد فلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35118   قيدت فى   18-08-2008 برقم ايداع    

2809 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-17

120 - اسامه رجب اسماعيل عماشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35531   قيدت فى   30-11-2008 برقم 

ايداع    3868 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-29

121 - زينب فرج زيدان ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40536   قيدت فى   20-02-2012 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

122 - الطنايحى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41364   قيدت فى   30-08-2012 برقم 

ايداع    3123 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

123 - جمعه احمد احمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45788   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

1750 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

124 - محمد محمد حامد جعيطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49321   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

2233 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

125 - رضوان يوسف احمد حرحيره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49569   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    2919 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

126 - فهيمه احمد اسماعيل ابوغاليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50230   قيدت فى   05-09-2017 برقم 

ايداع    5184 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

127 - احمد محمد محمد الحول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10011   قيدت فى   14-09-1997 برقم ايداع    

2077 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-09-13

128 - مرفت عبدالفتاح محمد المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29978   قيدت فى   01-01-2006 برقم 

ايداع    6 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

129 - محسن محمود محمد قالوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30554   قيدت فى   03-04-2006 برقم 

ايداع    1227 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

130 - عبدا محمد حسنين دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37765   قيدت فى   13-05-2010 برقم ايداع    

1731 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12
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131 - احمد محمد طارق منصور القصراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40841   قيدت فى   

17-04-2012 برقم ايداع    1554 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-16

132 - ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45327   قيدت فى   

12-05-2015 برقم ايداع    2013 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-11

133 - محمد صابرى فتوح ابوحاتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48168   قيدت فى   03-11-2016 برقم 

ايداع    5392 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

134 - رحاب على اليمانى المر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49822   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

3751 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

135 - تريزه نجيب عطيه عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49871   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

3894 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

136 - حسام محمد عبدالشافى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49977   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    4225 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

137 - محمد حمزه ابراهيم حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5708   قيدت فى   20-03-1996 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

138 - محمد حمزه ابراهيم حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5708   قيدت فى   10-05-1982 برقم ايداع    

2594 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

139 - محمد محمود محمود على الدابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17964   قيدت فى   31-07-2000 برقم 

ايداع    2726 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-30

140 - شريف عبدالستار سيد احمد القطورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32058   قيدت فى   2006-11-21 

برقم ايداع    4176 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

141 - راندا اسماعيل كامل سليمان داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39195   قيدت فى   2011-04-03 

برقم ايداع    1191 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

142 - رزق حافظ شفيق العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44325   قيدت فى   12-10-2014 برقم ايداع    

3250 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-11

143 - عبدالناصر ابراهيم قاسم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45784   قيدت فى   19-08-2015 برقم 

ايداع    3379 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

144 - سمير السيد البسطويسى نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46654   قيدت فى   22-02-2016 برقم 

ايداع    839 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

145 - محمود عبدالباقى ياقوت حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46683   قيدت فى   25-02-2016 برقم 

ايداع    932 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

146 - سميه محمد الغباشى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47078   قيدت فى   21-04-2016 برقم 

ايداع    2145 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

147 - السيد اسماعيل عبدالعظيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47451   قيدت فى   2016-06-21 

برقم ايداع    3252 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

148 - نبيل المغازى سيد احمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48796   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    619 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

149 - محمد مصطفى جاد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48875   قيدت فى   14-02-2017 برقم 

ايداع    834 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

150 - محمد احمد مرسي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9655   قيدت فى   19-07-1997 برقم ايداع    

1528 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

151 - مصطفي السيد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19905   قيدت فى   30-05-2001 برقم ايداع    

1650 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

Page 78 of 87 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

152 - بدر حسين يوسف عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25014   قيدت فى   13-07-2003 برقم ايداع    

2208 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-12

153 - احمد عبدالناصر ابراهيم الصيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41316   قيدت فى   2012-08-14 

برقم ايداع    3000 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

154 - الودن للبلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49448   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

2578 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

155 - شاكر ابراهيم محمد الجبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28230   قيدت فى   17-01-2005 برقم 

ايداع    139 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

156 - السيد رضا محمود شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30406   قيدت فى   15-03-2006 برقم ايداع    

910 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

157 - ابراهيم عبداللطيف عبدالمنعم شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32667   قيدت فى   2007-04-04 

برقم ايداع    959 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

158 - عبدالقادر احمد ابراهيم الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32755   قيدت فى   19-04-2007 برقم 

ايداع    1164 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

159 - سحر سعيد موسى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45580   قيدت فى   29-06-2015 برقم ايداع    

2797 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28

160 - احمد محمد عبدالعظيم ردينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50031   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    4536 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

161 - سنتر كيلنى للملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2471   قيدت فى   05-09-1992 برقم 

ايداع    821 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

162 - حنان الشاذلي احمد الشاذلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29984   قيدت فى   01-01-2006 برقم 

ايداع    18 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

163 - اليمانى ابراهيم راغب زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32889   قيدت فى   10-05-2007 برقم 

ايداع    1443 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

164 - احمد ماجد عبدالحميد شعيره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36365   قيدت فى   22-06-2009 برقم 

ايداع    2102 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

165 - حمدى محمد عبدالحميد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39412   قيدت فى   23-05-2011 برقم 

ايداع    1893 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

166 - اشرف عبدالحى عبدالرحيم السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42732   قيدت فى   26-06-2013 برقم 

ايداع    2408 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-25

167 - اشرف مجدى زكريا السيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46357   قيدت فى   2015-12-22 

برقم ايداع    5194 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

168 - حسن عبدالقادر حسن الدسوقى غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46997   قيدت فى   2016-04-12 

برقم ايداع    1892 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

169 - عمرو السعيد عبدالجليل غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47153   قيدت فى   04-05-2016 برقم 

ايداع    2365 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

170 - احمد عبدالفتاح عبدالحميد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47176   قيدت فى   2016-05-08 

برقم ايداع    2413 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

171 - محمد عبد العظيم السيد الدغبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19851   قيدت فى   23-05-2001 برقم 

ايداع    1566 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

172 - ابراهيم مصطفي محمد محمود جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23013   قيدت فى   

22-09-2002 برقم ايداع    3025 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-21

173 - شادى محمد محمود الطحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30952   قيدت فى   29-05-2006 برقم 

ايداع    2029 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-05-28
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174 - صيدلية د ابراهيم الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31822   قيدت فى   04-10-2006 برقم ايداع    

3699 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

175 - عبدا احمد عبدا المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36619   قيدت فى   20-08-2009 برقم 

ايداع    2796 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

176 - هناء عبدالسميع حماد المشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38866   قيدت فى   10-01-2011 برقم 

ايداع    154 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

177 - صباح السعدى احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41027   قيدت فى   29-05-2012 برقم 

ايداع    2119 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

178 - محمد على ابراهيم ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49493   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    2719 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

179 - سحر ابراهيم الطنطاوى ابوابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49509   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    2691 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

180 - البيومى المتولى محمود متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34976   قيدت فى   17-07-2008 برقم 

ايداع    2468 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-16

181 - محمد الزغبى عبدا المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35860   قيدت فى   23-02-2009 برقم 

ايداع    652 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-22

182 - فطاطرى على الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36067   قيدت فى   19-04-2009 برقم ايداع    

1335 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-18

183 - سمير يوسف محمد السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37484   قيدت فى   16-03-2010 برقم 

ايداع    979 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

184 - غاده فايز كمال النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38477   قيدت فى   17-10-2010 برقم ايداع    

3618 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-16

185 - سلوى سمير محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38735   قيدت فى   15-12-2010 برقم ايداع    

4424 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

186 - حامد احمد احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39042   قيدت فى   24-02-2011 برقم ايداع    

672 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

187 - حامد احمد احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39042   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

1133 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

188 - عادل عبدالفتاح عبدالرازق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40824   قيدت فى   2012-04-11 

برقم ايداع    1478 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

189 - اسامه محمد الرفاعى هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40878   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    1644 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-23

190 - عادل هاشم محمد العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40950   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

1873 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

191 - صيدليه د شيماء محمود فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44507   قيدت فى   19-11-2014 برقم 

ايداع    3887 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

192 - صيدليه د شيماء محمود مصباح الجديده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44507   قيدت فى   

19-11-2014 برقم ايداع    3888 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-18

193 - عبدا سليمان عبدا عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46269   قيدت فى   2015-12-07 

برقم ايداع    4928 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

194 - شريف خلف محمد السيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49091   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    1516 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

195 - ابراهيم حيدر ابراهيم هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49774   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    3586 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05
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196 - ساميه الحسنين محمد عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49971   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    4186 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

197 - حسن يوسف محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50115   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

4865 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

198 - محمد على محمد ابوغاليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4705   قيدت فى   23-04-1994 برقم ايداع    

545 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2014-04-22

199 - محمد على محمد ابوغاليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4705   قيدت فى   27-09-1995 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2015-09-26

200 - هانم عبدالعظيم احمد المتبولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11713   قيدت فى   14-07-1998 برقم 

ايداع    1906 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-13

201 - مصطفي المرسي احمد الصرفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22449   قيدت فى   17-07-2002 برقم 

ايداع    2194 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

202 - يحيى حلمى السعيد ابوعيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25558   قيدت فى   13-09-2003 برقم 

ايداع    3004 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-12

203 - صيدليه د احمد الحسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27585   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

2450 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

204 - صيدليه د/ احمد محمد عبده سيد احمد زرنبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31729   قيدت فى   

19-09-2006 برقم ايداع    3538 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-18

205 - صيدليه د احمد محمد عبده زرنبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31729   قيدت فى   2008-11-19 

برقم ايداع    3764 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-18

206 - اشرف السيد عبدالرحمن رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33024   قيدت فى   2007-06-06 

برقم ايداع    1800 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

207 - حسام محمد خالد حسن البيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33644   قيدت فى   12-11-2007 برقم 

ايداع    3437 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-11

208 - احمد ابراهيم سعد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33817   قيدت فى   13-12-2007 برقم ايداع    

3846 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-12

209 - محمد عبدالرازق عبدالجيد ابوالجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34893   قيدت فى   2010-03-25 

برقم ايداع    1112 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

210 - محمد احمد السيد احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40825   قيدت فى   11-04-2012 برقم 

ايداع    1479 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

211 - محمد حسين حامد اليمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45157   قيدت فى   05-04-2015 برقم ايداع    

1469 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-04

212 - السمان للمفروشات الراقيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45472   قيدت فى   08-06-2015 برقم ايداع    

2473 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

213 - محمد محمود كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48482   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

6337 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

214 - ابراهيم مسعد العزب ابوقاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49712   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    3419 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

215 - هانى حمزه فهمى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50310   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

5422 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

216 - مطبعه الموجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22779   قيدت فى   25-08-2002 برقم ايداع    2665 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-24

217 - مكتب سيف الدين للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40877   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    1643 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23
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218 - محمد السيد احمد الشرملسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41118   قيدت فى   14-06-2012 برقم 

ايداع    2360 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

219 - احمد ابوالمجد السيد حامد الديك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45798   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    3437 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

220 - احمد منصور ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46951   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    

1716 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

221 - كامل ابراهيم ابراهيم عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48815   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    658 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

222 - مدحت عصام محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50035   قيدت فى   2017-08-10 

برقم ايداع    4545 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

223 - علء فاروق ابراهيم محمد بلحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50333   قيدت فى   19-09-2017 برقم 

ايداع    5507 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

224 - محمد رمضان علي البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2732   قيدت فى   21-11-1992 برقم 

ايداع    1101 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-20

225 - محمد محمود محمد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16952   قيدت فى   20-03-2000 برقم ايداع    

959 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-19

226 - اسعد عبد الجليل محمد عجور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19015   قيدت فى   20-01-2001 برقم 

ايداع    182 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

227 - اسعد عبد الجليل محمد عجور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19015   قيدت فى   12-06-2004 برقم 

ايداع    1825 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

228 - صيدليه د محمد البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27131   قيدت فى   25-05-2004 برقم ايداع    

1632 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

229 - صقر استيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29889   قيدت فى   18-12-2005 برقم ايداع    3653 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-17

230 - السيد محمد السيد محمد البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31850   قيدت فى   2006-10-10 

برقم ايداع    3755 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

231 - عبدا مصطفى مصطفى بركه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32890   قيدت فى   10-05-2007 برقم 

ايداع    1444 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

232 - بديعه السعيد السيد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33004   قيدت فى   03-06-2007 برقم ايداع    

1747 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

233 - عزه جودت محمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34169   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

677 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-24

234 - عادل محمد ابوزيد حامد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37623   قيدت فى   14-04-2010 برقم 

ايداع    1343 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

235 - على احمد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40013   قيدت فى   13-10-2011 برقم ايداع    

3785 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

236 - على احمد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40013   قيدت فى   13-10-2011 برقم ايداع    

3786 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

237 - محمد احمد محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41740   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

4211 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-17

238 - ماهر ابراهيم محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43408   قيدت فى   20-01-2014 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-19

239 - السعداوى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44664   قيدت فى   22-12-2014 برقم ايداع    

4351 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21
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240 - عماد محمد رمضان على البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45742   قيدت فى   2015-08-11 

برقم ايداع    3271 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10

241 - احمد خيرى عطيه زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46651   قيدت فى   22-02-2016 برقم ايداع    

832 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

242 - محمد طارق حلمى دره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47128   قيدت فى   28-04-2016 برقم ايداع    

2297 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

243 - الشحات عبدالعزيز سيد احمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47461   قيدت فى   2016-06-22 

برقم ايداع    3265 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

244 - فتحي ابراهيم جاب ا نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6899   قيدت فى   16-09-1995 برقم ايداع    

1433 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

245 - فاطمه ابوالعنين السيد ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9635   قيدت فى   12-07-1997 برقم 

ايداع    1493 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-07-11

246 - نورالدين لتجارة الطارات والبطاريات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20190   قيدت فى   

16-07-2001 برقم ايداع    2133 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-15

247 - مصطفي احمد عبدالسلم ابوهلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27508   قيدت فى   2004-08-03 

برقم ايداع    2361 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

248 - مصطفي شوقي مصطفي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27895   قيدت فى   24-10-2004 برقم 

ايداع    3128 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-23

249 - رزق حسن ابوالمجد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32988   قيدت فى   30-05-2007 برقم ايداع    

1713 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

250 - مرجونه بلست  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33246   قيدت فى   29-07-2007 برقم ايداع    2365 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

251 - السيد عبداللطيف محمد العنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33278   قيدت فى   06-08-2007 برقم 

ايداع    2460 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

252 - محمد محمود عبدالجليل السيد ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33283   قيدت فى   2017-09-28 

برقم ايداع    5759 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

253 - ايهاب عبدالمنعم الشرنوبى طباجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33310   قيدت فى   1987-08-15 

برقم ايداع    4213 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

254 - عبدا عبدالقادر الششتاوى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33312   قيدت فى   2007-08-13 

برقم ايداع    2549 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

255 - مانعه احمد مصطفى العادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33338   قيدت فى   20-08-2007 برقم 

ايداع    2631 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

256 - سريه شاكر محمد السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34127   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    595 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

257 - الهام مجدى محمد فضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34558   قيدت فى   04-05-2008 برقم ايداع    

1498 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-03

258 - محمد ابراهيم الدسوقى محمد على السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37207   قيدت فى   

17-01-2010 برقم ايداع    193 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-16

259 - سكينه حمدى محمد العادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39201   قيدت فى   05-04-2011 برقم 

ايداع    1214 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

260 - محمد وحيد الدين ابراهيم المبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40400   قيدت فى   2012-01-17 

برقم ايداع    234 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16
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261 - احمد عبدالمنعم محمد مدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47129   قيدت فى   28-04-2016 برقم 

ايداع    2298 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

262 - فاروق على بدران يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47779   قيدت فى   18-08-2016 برقم ايداع    

4136 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

263 - احمد محمد عبدالحى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47930   قيدت فى   21-09-2016 برقم ايداع    

4570 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

264 - هانى ابراهيم احمد احمد مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48220   قيدت فى   10-11-2016 برقم 

ايداع    5554 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

265 - منال احمد احمد العتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48251   قيدت فى   16-11-2016 برقم ايداع    

5635 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

266 - وليد محمد المحمدى ابوعمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48678   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    308 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

267 - عبدالكريم احمد منصور فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49897   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    3987 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

268 - سعيد محمد كامل عبدالقادر فتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2359   قيدت فى   04-08-1992 برقم 

ايداع    705 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2012-08-03

269 - ايمن عوض مصطفي البسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2418   قيدت فى   23-08-1992 برقم 

ايداع    767 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

270 - عادل محمد رشاد محمد ابوشوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22782   قيدت فى   2002-08-26 

برقم ايداع    2670 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

271 - عبدالمنعم سعد علي موسى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35068   قيدت فى   10-08-2008 برقم 

ايداع    2712 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-09

272 - رامى رأفت محمد الجميزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35729   قيدت فى   27-01-2009 برقم 

ايداع    286 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

273 - جوده مصطفى جوده مصطفى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37556   قيدت فى   2010-03-30 

برقم ايداع    1174 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

274 - احلهم السيد سعد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39797   قيدت فى   09-08-2011 برقم ايداع    

3039 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

275 - ليلى عبدالرحمن سالم الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41258   قيدت فى   25-07-2012 برقم 

ايداع    2820 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-24

276 - مضرب ارز الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49362   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

2356 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

277 - خضره عبدالرحمن النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6066   قيدت فى   26-02-1995 برقم ايداع    

330 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

278 - ليلي عبدالرازق السعداوي حموده رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22290   قيدت فى   

30-06-2002 برقم ايداع    1959 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-29

279 - ابراهيم صلح الدين السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23090   قيدت فى   2002-09-29 

برقم ايداع    3132 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-28

280 - محمد السيد محمد شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23121   قيدت فى   02-10-2002 برقم 

ايداع    3182 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

281 - سماره السيد عبدالفتاح ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32868   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

1404 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

282 - طارق حسن السيد الدسوقي جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33365   قيدت فى   26-08-2007 برقم 

ايداع    2685 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25
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283 - محمد محمد عبدالعزيز داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33439   قيدت فى   10-09-2007 برقم 

ايداع    2892 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

284 - رمضان بسطويسى الطنطاوى بسطويسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35204   قيدت فى   

03-09-2008 برقم ايداع    3021 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-02

285 - اخلص عونى محمد فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35982   قيدت فى   31-03-2009 برقم ايداع    

1063 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-30

286 - صيدلية حازم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39530   قيدت فى   31-12-1985 برقم ايداع    6079 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2015-12-30

287 - السيد عبدالجيد السيد فرج عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41459   قيدت فى   20-09-2012 برقم 

ايداع    3408 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

288 - نبهه سعد السيد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41808   قيدت فى   26-11-2012 برقم ايداع    

4379 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-25

289 - هشام ابراهيم المرسى خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46671   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    887 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

290 - القصاص للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46892   قيدت فى   28-03-2016 برقم ايداع    

1566 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

291 - محمد حافظ عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49648   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

3230 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

292 - نجلء محمد حسن الفرحاتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50106   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    4805 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19
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تجديد شركات

1 - نسيم السعيد محمد ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27302  قيدت فى  22-06-2004 برقم 

ايداع   1950 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2024  

12:00:00ص

2 - شركة النحاس للنتاج الداجنى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   47055  قيدت فى  2016-04-20 

برقم ايداع   2087 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2026  

12:00:00ص

3 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48703  قيدت فى  22-01-2017 برقم ايداع   372 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

4 - معامل مصر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   48703  قيدت فى  22-01-2017 برقم ايداع   

372 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص

5 - رشدى عطيه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   29188  قيدت فى  30-07-2005 برقم ايداع   2129 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2025  12:00:00ص

6 - هشام نصر محمد السهيلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   41304  قيدت فى  12-08-2012 برقم 

ايداع   2967 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص

7 - المصريه لتصنيع وسائل النقل غبور مصر   شركة سبق قيدها برقم :   47791  قيدت فى  2016-08-21 

برقم ايداع   4167 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  

12:00:00ص

8 - فمكو لتجارة قطع غيار السيارات " فوزى مصطفى فوزى ابويوسف وشريكه "   شركة سبق قيدها برقم :   

40461  قيدت فى  06-02-2012 برقم ايداع   445 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص

9 - د طارق الطنطاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   49511  قيدت فى  17-05-2017 برقم ايداع   

2706 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

10 - اولد نصر يونس للتريكو الدائرى والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   50043  قيدت فى  

13-08-2017 برقم ايداع   4604 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2027  12:00:00ص

11 - نصر يونس وشريكه للتريكو الدائرى والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   50043  قيدت فى  

11-09-2017 برقم ايداع   5291 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص

12 - شركه خلفاء عبد العال الدسوقي حوطر   شركة سبق قيدها برقم :   14550  قيدت فى  1999-05-26 

برقم ايداع   2199 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2024  

12:00:00ص

13 - محمود السيد مصطفي الساعي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   21162  قيدت فى  2002-01-14 

برقم ايداع   105 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2027  

12:00:00ص

14 - شركة جوتكس   شركة سبق قيدها برقم :   38624  قيدت فى  10-11-2010 برقم ايداع   4050 وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  12:00:00ص

15 - محمد عبدالحميد شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38624  قيدت فى  10-11-2010 برقم ايداع   

4050 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  12:00:00ص

16 - تاون تيم TOWN TEAM   شركة سبق قيدها برقم :   43259  قيدت فى  09-12-2013 برقم ايداع   

4125 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2023  12:00:00ص
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17 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43259  قيدت فى  09-12-2013 برقم ايداع   

4125 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2023  12:00:00ص

18 - اسامه محمد الدسوقى عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7564  قيدت فى  03-04-1996 برقم 

ايداع   588 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2026  12:00:00

ص

19 - شركة محمد محمد الدسوقي عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7564  قيدت فى  1996-04-03 

برقم ايداع   589 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2026  

12:00:00ص

20 - عبدالحليم رمضان منصور -خلفاء السيد رمضان منصور وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   7933  

قيدت فى  14-06-1962 برقم ايداع   2012 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/06/2027  12:00:00ص

21 - محمد نصر اسماعيل السعدنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27589  قيدت فى  2004-08-18 

برقم ايداع   2521 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2024  

12:00:00ص
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