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قيود أفراد

1 - علء على الشبراوى عبد ا غريب تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 4636 ورقم قيد 26028    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن تربية بياض وتسمين, بجهة محافظة الشرقية 

افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط  مزرعة دواجن تربية بياض وتسمين بناحية ديرب السوق بملك محمد حامد على 

الباز

2 - محمد ثروت فتحى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4610 

ورقم قيد 45450    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية طوخ ابو كبير بملك عاطف 

محمد عبد الحميد

3 - محمد السيد ابراهيم خيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4611 

ورقم قيد 45451    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية حسين تيمور 

العلقمة   مركز ههيا بملك فتحى السيد ابراهيم

4 - عمرو احمد محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4618 ورقم 

قيد 45452    محل رئيسى  عن عصارة زيت, بجهة محافظة الشرقية تلراك بملك بملك محمد احمد محمد عيد

5 - عبد اللطيف محمود محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4621 ورقم قيد 45453    محل رئيسى  عن محطة خدمة وتموين سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع 

النقراشى ابو كبير بملك محمد محمود محمد سلم

6 - محمد الشبراوى محمد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4622 ورقم قيد 45454    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية شارع 

المحلج خلف المحكمة ابو كبير بملك السيد احمد عبد البديع

7 - عبد الفتاح بدر فتحى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4623 

ورقم قيد 45455    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا ت والبواب والشبابيك, بجهة محافظة الشرقية سمعان 

3 شيط الهوى بملك هدى محمد طلبة رمضان

8 - محمد سمير محمد عبد الحافظ  احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4624 ورقم قيد 45456    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية فرغان بملك سمير محمد 

عبد الحافظ احمد

9 - عماد محمد ابراهيم واكد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4625 

ورقم قيد 45457    محل رئيسى  عن مطعم للمأكولت الشعبية, بجهة محافظة الشرقية ش.عمر بن الخطاب ملك/ 

علء عبدالرؤوف حسين

10 - محمد احمد الهادى عباس الجندى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4627 ورقم قيد 45458    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية تقاطع بحر صفط مع 

شارع النصر بملك عصام على الهجرسى احمد

11 - عبده عادل عبدالعليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 4629 

ورقم قيد 45459    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة الحلوانى 

ديرب السوق بملك عادل عبد العليم محمد مجاهد

12 - محمد رمضان احمدى عطية تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

4631 ورقم قيد 45460    محل رئيسى  عن تجارة طرح ومستلزمات تجميل محلية, بجهة محافظة الشرقية 

المشاعلة بملك صالح على سالم
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13 - السيد محمد محمد ابو العمايم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

4665 ورقم قيد 13278    رئيسى آخر  عن بيع أدوية بيطرية ولقاحات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

(, بجهة محافظة الشرقية زور ابوالليل ملك/ محمد السيد محمد محمد

14 - جيهان عبد الرازق السيد احمد شحاتة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 4638 ورقم قيد 45461    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة الشرقية شارع سوق الخميس 

البراهيميه بملك ابراهيم عز الرجال ابراهيم

15 - محمد السعيد حسنى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 4639 

ورقم قيد 45462    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية منشأة قاسم ملك/ محمد احمد 

صالح

16 - ام هاشم ابراهيم عثمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

4643 ورقم قيد 45463    محل رئيسى  عن مصنع عبايات حريمى, بجهة محافظة الشرقية الميساه ملك/ ابراهيم 

عطيه محمد المسلمانى

17 - احمد منصور محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

4645 ورقم قيد 45464    محل رئيسى  عن مطعم وكافية ) فيماعدا النترنت (, بجهة محافظة الشرقية ش.

النصر أمام جورج للنظارات ملك/ محمد منصور محمد

18 - وليد جمال امام سليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 4651 ورقم 

قيد 45465    محل رئيسى  عن بقالــــــة, بجهة محافظة الشرقية إكوه ملك/ جمال امام سليم سرور

19 - نبيله محمد عثمان ابومسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 4656 

ورقم قيد 45466    محل رئيسى  عن تجارة أجهزة كهربائية وأدوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية ناطورة ملك/ 

محمد على السيد سيد احمد

20 - حاتم احمد عبدالمطلب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 4660 

ورقم قيد 45467    محل رئيسى  عن مكتب استصلح أراضى وإنتاج زراعى وتوريدات عامة ) فيماعدا العمالة 

والكمبيوتر والدوية والكيماويات (, بجهة محافظة الشرقية ابوياسين ملك/ محمد حمدى زكى

21 - مروة أمين عبدالحميد أحمد صيام تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4687 ورقم قيد 29776    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات ) فيماعدا العمالة والكمبيوتر 

والدوية والكيماويات (, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 هربيط ملك/ احمد احمد عبدالخالق

22 - اسحاق ابراهيم عوض موسى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 4671 ورقم قيد 45468    محل رئيسى  عن تجارة عسل نحل, بجهة محافظة الشرقية عزبة ميخائيل ملك/ 

ابراهيم عوض موسى ميخائيل

23 - اسلم صبحى ابراهيم على عشماوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 4678 ورقم قيد 45469    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الشرقية عزبة الجندى ملك/ 

صبحى ابراهيم على ابراهيم

24 - خالد محمد السيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4680 ورقم قيد 45470    محل رئيسى  عن تجارة أخشاب, بجهة محافظة الشرقية المشاعلة ملك/ صفاء محمد 

حسين

25 - عزه محمد احمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 4681 ورقم 

قيد 45471    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الشرقية الترعة الجديدة ملك/ احمد محمد 

فارس
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26 - عاطف احمد محمد على العزونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4682 ورقم قيد 45472    محل رئيسى  عن تغير زيت سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع الحريه بملك 

احمد محمد على العزونى

27 - محمد صلح الدين السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4685 ورقم قيد 45473    محل رئيسى  عن مكتب تسويق الكترونى, بجهة محافظة الشرقية شارع البحر بملك 

عمرو اشرف اسماعيل

28 - وليد ايوب عبدالوهاب ايوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4688 ورقم قيد 45474    محل رئيسى  عن تجارة مكن نجارة مستعمل, بجهة محافظة الشرقية شارع الحريه 

بملك ابراهيم على محمد

29 - عمر عبدالكريم محمد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4689 ورقم قيد 45475    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية الباظية طريق فاقوس 

ملك/ صبرى محمد احمد

30 - حسام محمد سعيد محمد صفوت عبدالرؤف تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 4690 ورقم قيد 45476    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية 9 شارع 

عزازى ملك/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن

31 - ايناس حسن الصادق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 4692 

ورقم قيد 45477    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية والدوات المنزلية, بجهة محافظة الشرقية كفر 

حماد ملك/ عبدالناصر ابراهيم عبدالدايم

32 - نوره رمضان عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 4693 

ورقم قيد 45478    محل رئيسى  عن بقالة تموينية ) جمعيتى للتموين (, بجهة محافظة الشرقية الصوينى ملك/ 

وائل محمد عثمان محمد

33 - عبدالنبى محمد غريب عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4694 ورقم قيد 45479    محل رئيسى  عن تصنيع حلويات, بجهة محافظة الشرقية المجفف ديرب نجم بملك 

ماجدة الشحات شبانه

34 - نادر كامل التهامى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4696 ورقم قيد 45480    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الشرقية برج الصفوه شارع 

المدارس المتفرع من شارع 23يوليو  بملك جمال عبد الحميد على شرف

35 - مينا هانى وليم بشاره عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4698 ورقم قيد 45481    محل رئيسى  عن تجارة عسل ومواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبة ميخائيل 

ملك/ هانى وليم بشارة عوض

36 - مروه خيرى السيد خيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 4701 

ورقم قيد 45482    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية خلوة ابوحطب ملك/ خيرى السيد خيرى

37 - راويه محمد عطيه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 4703 

ورقم قيد 45483    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه, بجهة محافظة الشرقية هربيط بملك احمد رفعت السيد

38 - احمد عبدالعزيز محمد السيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4704 ورقم قيد 45484    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة, بجهة محافظة الشرقية السلمى ملك/ رضا 

فتحى السيد
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39 - الشيماء محمد اسماعيل يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

4705 ورقم قيد 45485    محل رئيسى  عن فرز وغربله الحاصلت الزراعيه بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية 

الرباعى كفر صقر بملك حنان محمود السباعى

40 - فتحى السيد عبد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 4743 

ورقم قيد 45493    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تسمين, بجهة محافظة الشرقية الغنيمية الرحمانية مركز ابو 

كبير بملك عايد محمد صباح سويلم

41 - حسام عبد العزيز عبد الرحمن الديدامونى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 4744 ورقم قيد 45494    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة الشرقية الدمايسه بجوار 

مجمع الفاروق ابو كبير بملك عبد الرحمن الديدامنى عطيه

42 - نسمة عبدا سعيد مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 4745 

ورقم قيد 45495    محل رئيسى  عن مخزن لتجارة الخردة والتوريدات, بجهة محافظة الشرقية طريق الكفور 

البراهيميه مركز البراهيميه بملك فوزى محمد عرب

43 - محمد احمد ااحمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 4739 

ورقم قيد 40837    رئيسى آخر  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الشرقية اولد موسى مركز ابو كبير بملك 

ريم احمد احمد ابراهيم

44 - عبدالعزيز محمد السيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4722 ورقم قيد 45486    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة, بجهة محافظة الشرقية الرباعى ملك/ حسن 

شحاته عبدالمقصود

45 - ايمن الشحات محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4725 ورقم قيد 45487    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه واوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية 

حانوت كفر صقر بملك محمد على مصطفى

46 - اشرف عبدالمولى عبدالخالق محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع 4729 ورقم قيد 45488    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية ش.القديسة 

صفط زريق ملك/ هبه محمد محمد عباس

47 - محمد احمد خيرى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4730 ورقم قيد 45489    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية العدوه ملك/ احمد خيرى 

محمد عبدا

48 - صلح الدين محمد اسماعيل امين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4732 ورقم قيد 45490    محل رئيسى  عن تجارة منظفات, بجهة محافظة الشرقية كفر الشوبكى طوخ 

القراموص ملك/ رحاب احمد اسماعيل امين

49 - ابراهيم انور عبدالرحيم متولى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 4735 ورقم قيد 45491    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية ديرب البلد ملك/ 

محمد السيد عبدالرحيم

50 - محمد البرعى عبدالمنعم البرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

4737 ورقم قيد 45492    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة الشرقية تلراك ملك/ البرعى عبدالمنعم 

البرعى

51 - نورهان متولى عباس عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

4750 ورقم قيد 45496    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه مشروع جمعيتى, بجهة محافظة الشرقية ديرب السوق 

بملك محمد عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد
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52 - اشرف محمد شبانه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 4754 

ورقم قيد 45497    محل رئيسى  عن تجارة سيراميك, بجهة محافظة الشرقية شارع ابوعماره من شارع النصر

53 - السيد احمد عبدالمقصود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

4758 ورقم قيد 45498    محل رئيسى  عن تجاره سيارات وقطع غيارها, بجهة محافظة الشرقية شارع الجيش 

متفرع من شارع احمد عرابى بملك لطفى مصطفى احمد

54 - طارق صابر عبد الرحمن على السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 4770 ورقم قيد 45499    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع خيش بلستيك, بجهة محافظة الشرقية طوخ 

طريق ابو كبير ابو حماد مركز ابو كبير بملك فتحى السيد محمد

55 - محمد محمد سلمة ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4778 ورقم قيد 26424    رئيسى آخر  عن ورشة تصنيع أخشاب, بجهة محافظة الشرقية شارع الثانوية العامة 

ملك/ عثمان محمد سلمه ابوالسعود

56 - حماده عبدالسلم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 4771 

ورقم قيد 45500    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة الشرقية الهجارسة ملك/ صفاء السيد العوضى

57 - هانى سعيد السيد محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4779 ورقم قيد 45501    محل رئيسى  عن تأجير فراشة وإنارة, بجهة محافظة الشرقية هربيط ملك/ رشا سعيد 

منصور

58 - محمد السيد محمد الغريب عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 4782 ورقم قيد 45502    محل رئيسى  عن مصنع تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبة الشيخ 

على تابعه للصانيه ملك/ حمدى السيد محمد

59 - فاطمه فتحى عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4783 ورقم قيد 45503    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية الحلوات ملك/ وائل محمد 

ابراهيم الهربيطى

60 - محمد عبدالعليم محمد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4785 ورقم قيد 45504    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الشرقية الرياض ملك/ هانم محمد 

التهامى

61 - محمد سويلم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 4786 

ورقم قيد 45505    محل رئيسى  عن مخبز نصف آلى, بجهة محافظة الشرقية كفر الخضيرى بملك/ صاحب 

الشأن

62 - نصر مصطفى ابومسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4791 ورقم قيد 45506    محل رئيسى  عن مغسلة سجاد, بجهة محافظة الشرقية الحوامده ملك/ عبدالسلم 

عبدالظاهر عزالدين

63 - بسمه رشاد السعيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 4795 

ورقم قيد 45507    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى بالسيارات وتوريدات عامة ) فيماعدا العمالة والكمبيوتر 

والدوية والكيماويات (, بجهة محافظة الشرقية ابوالشقوق ملك/ فاتن عبدا محمد منطلب

64 - خالد عبداللطيف عبدالبديع احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

4797 ورقم قيد 45508    محل رئيسى  عن مكبس كرتون, بجهة محافظة الشرقية كفر الشعراء سنجها ملك/ 

عبداللطيف عبدالبديع احمد جابر
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65 - مصطفى كامل علء الدين عبدالحافظ عبدالحافظ رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 4834 ورقم قيد 42417    رئيسى آخر  عن معرض ليجار السيارات, بجهة محافظة 

الشرقية عقار رقم 1 شارع الضغط العال ملك/ مها ابراهيم عبدالحافظ رمضان

66 - احمد عبدالكريم احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

4805 ورقم قيد 45509    محل رئيسى  عن تجارة وبيع الكاوتش والبطاريات, بجهة محافظة الشرقية جرن 

العيله ملك/ هدى حلمى رشاد

67 - مها فتحى محمد عبدا محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 4806 ورقم قيد 45510    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الشرقية الرحمانية ملك/ 

عمماد رجب غريب مصطفى

68 - عصام محمد امين عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 4808 

ورقم قيد 45511    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية صبيح ملك/ مرام عصام امين حسن 

نجم

69 - سعد عبدالعال الديدامونى هاشم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

4811 ورقم قيد 45512    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية الحبش ملك/ هاشم ابراهيم 

عبدالباقى محمود

70 - محمد السعيد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 4814 

ورقم قيد 45513    محل رئيسى  عن تجارة أعلف, بجهة محافظة الشرقية شارع السدس ملك/ السيد اسماعيل 

السيد محمد

71 - محمد عيد فراج حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 4815 ورقم 

قيد 45514    محل رئيسى  عن إيجار معدات ثقيلة, بجهة محافظة الشرقية تليجه ملك/ نادر على عبدالعال

72 - زوبه محمد عبدالرحمن قطب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

4818 ورقم قيد 45515    محل رئيسى  عن مشروع تموين جمعيتى, بجهة محافظة الشرقية شارع الجامع الكبير 

ملك/ محمد فتحى عبدالمطلب

73 - هبه سلمه محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 4832 

ورقم قيد 45516    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محلية, بجهة محافظة الشرقية الصوفيه ملك/ محمد 

عبدالرؤف عبدالرحمن

74 - رمضان عيد عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

4837 ورقم قيد 45517    محل رئيسى  عن مصنع لتقطيع الرولت البلستيك, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

الضابط الكبيرة منشأة رضوان ملك/ حنان صبحى السيد محرم

75 - احمد ابراهيم عبد العزيز المرعشلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

4842 ورقم قيد 45519    محل رئيسى  عن زيوت وشحومات وفلتر, بجهة محافظة الشرقية عزبة المرعشلى 

البراهيمية بملك ابراهيم عبد العزيز المرعشلى

76 - عبدالعال عبدالهادى عبدالعال حسانين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 4867 ورقم قيد 32813    رئيسى آخر  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية جافة, بجهة محافظة الشرقية حماده 

ملك/ منى طلعت محمد

77 - امين مكرم رمضان امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4844 

ورقم قيد 45520    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة الشرقية شارع النصر ملك/ هانى مكرم 

رمضان امين
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78 - محمد احمد عبدالرحمن حميده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4847 ورقم قيد 45521    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات ذهبية ) بعد الحصول على الموافقات اللزمة من 

مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة الشرقية ش.المركز 

التحرير حى النصر بملك/ صاحب الشأن

79 - احمد سمير شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4853 

ورقم قيد 45522    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الشرقية الحبش ملك/ سمير شعبان محمد

80 - همت حسن محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4854 ورقم 

قيد 45523    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الشرقية الغنيمية الرحمانية ملك/ اشرف 

محمد مهدى ابراهيم

81 - فوزيه عبدا ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4855 

ورقم قيد 45524    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )فيماعدا العسكرية(, بجهة محافظة الشرقية ش.المركز ملك/ 

زينب عبدا ابراهيم

82 - عبدالرحمن محمد السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4856 ورقم قيد 45525    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )فيماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة الشرقية 

حى النهضة ملك/ جاد على جاد ابراهيم

83 - حسام محمد محمد سالم جبل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4857 ورقم قيد 45526    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه وتصنيع ومجمدات, بجهة محافظة 

الشرقية شارع عوف بملك ابراهيم على عبدالعال ابو طريه

84 - عماد عبدالحليم عبدالرحمن فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4859 ورقم قيد 45527    محل رئيسى  عن ورشة تغير زيت, بجهة محافظة الشرقية منشأة قاسم ملك/ نعمات 

محمود عبدالحافظ

85 - نيفين محمد ابراهيم سليم خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4862 ورقم قيد 45528    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة الشرقية منشأة ناصر ملك/ 

ابراهيم محمد عبدا

86 - محمود محمد عبدالغفار سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4863 ورقم قيد 45529    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر النجار طوخ 

القراموص بملك السيد محمد عبدالغفار

87 - مصطفى عبدا متولى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4868 ورقم قيد 45530    محل رئيسى  عن محل لعمال الفراشة والنارة والضيافة, بجهة محافظة الشرقية 

شبرا صورة ملك/ محمد رضا محمود السيد

88 - ماهر عبدالرحمن السيد البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4869 ورقم قيد 45531    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية الصوينى بملك احمد ماهر عبدالرحمن 

السيد

89 - على سعد عبدالعاطى محمدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4873 ورقم قيد 45532    محل رئيسى  عن محل توريد بيض مائدة, بجهة محافظة الشرقية القوصله ملك/ اسلم 

ابراهيم عطيه
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90 - احمد عبدالنبى بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4874 

ورقم قيد 45533    محل رئيسى  عن مكتب متعهد استئجار اراضى من الدوله بغرض اعاده تأجيرها للغير بنظام 

سوق اليوم الواحد)دخول مزادات اسواق(, بجهة محافظة الشرقية شارع ماكينه الطنبولى بملك منى محمد جلل

91 - جمال سليمان محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4875 

ورقم قيد 45534    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الشرقية بجوار المسجد الكبير الزرزمون 

ملك/ سليمان محمد عبدالمنعم

92 - جيهان حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4876 

ورقم قيد 45535    محل رئيسى  عن محل موبايلت, بجهة محافظة الشرقية بجوار صيدلية زينه صافور ملك/ 

محمود الشحات محمود

93 - وليد محمد محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 4877 

ورقم قيد 45536    محل رئيسى  عن أدوات منزلية وكهربائية, بجهة محافظة الشرقية قصاصين الزهار ملك/ 

مرتجى احمد ابراهيم

94 - علء ابراهيم عزب ابراهيم البيلى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

4887 ورقم قيد 45537    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية الحماايدة الرحمانية ابو كبير 

بملك ابراهيم عزب ابراهيم

95 - ريهام احمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 4889 

ورقم قيد 45538    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيماعدا العمالة والكمبيوتر 

والدوية والكيماويات (, بجهة محافظة الشرقية المناصافور ملك/ حسن عبدالعظيم حسن رضوان

96 - محمود عبدالحميد عبدالمقصود على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

4890 ورقم قيد 45539    محل رئيسى  عن حدايد وبويات وأدوات صحية وكهربائية, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة الوسط زور ابوالليل ملك/ عبدالحميد عبدالمقصود على سالم

97 - مروه عبدالباسط محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

4891 ورقم قيد 45540    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد االحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الشرقية عزبة تيمور العلقمة 

ملك/ احمد اسماعيل محمد

98 - نفين محمد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 4892 ورقم 

قيد 45541    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الشرقية شارع النظامى بملك على محمد 

السيد سيد

99 - دعاء محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 4893 

ورقم قيد 45542    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) فيماعدا العمالة والكمبيوتر والدوية 

والكيماويات (, بجهة محافظة الشرقية هربيط ملك/ علء محمد عبدالخالق

100 - ابراهيم رمضان ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

4894 ورقم قيد 45543    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية حى النصر بملك 

محمد هليل على محمد

101 - محمد صبرى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

4895 ورقم قيد 45544    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية حوض 

نجيح ملك/ محمد عبدالرحمن مصطفى محمد
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102 - عصام عبدا محمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

4896 ورقم قيد 45545    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة الشرقية المنشر ابوكبير بملك نعيمة 

احمد محمود السيد

103 - عبدا السيد عبدا منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

4897 ورقم قيد 45546    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات زراعية وأسمدة, بجهة محافظة الشرقية الدهتمون 

ملك/ محمد محمد المنشاوى عطوه

104 - ابوالفتوح طلعت محمد على الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 4903 ورقم قيد 45547    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه, بجهة محافظة الشرقية الرباعى 

كفرصقر بملك سليمان احمد محمد

105 - احمد عبدالمنعم عيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

4904 ورقم قيد 45548    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات واكسسوارات ) فيماعدا الطباعة والنترنت وبيع 

الكتب السلمية والمصاحف (, بجهة محافظة الشرقية الميزانية ملك/ عبدالمنعم عيد ابراهيم

106 - محمد عبدالرازق محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 4912 ورقم قيد 45550    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة الشرقية الحصوة بملك فاتن محمد 

عبدالرحمن

107 - محمد محمد عبدالفتاح وهبه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 4914 

ورقم قيد 45551    محل رئيسى  عن توريدات عمومية)فيما عدا العماله والكمبيوتر والدوية والكيماويات(, بجهة 

محافظة الشرقية عقار رقم 8 -شارع السوق الجديد بملك محمد عبدالفتاح وهبه

108 - محمود اسماعيل على سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 4919 

ورقم قيد 45552    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات )بعد الحصول على موافقه جهاز 

النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الشرقية المشاعله م ابوكبير بملك اسماعيل على سالم

109 - زكى سامى زكى على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 4921 

ورقم قيد 45553    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى وتوريدات)عدا توريد العماله والحاسب الالى( بعد 

الحصول على موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابراهيم عيد دبيج م ديرب 

نجم بملك عماد سامى زكى على

110 - مصطفى عبدالحميد عبدالعزيز سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 4923 ورقم قيد 45554    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى بضائع لحساب الغير, بجهة محافظة الشرقية 

حى السلم كفر صقر بملك عبدالحميد عبدالعزيز سليمان

111 - ابراهيم احمد عبد الواحد فرج تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

4952 ورقم قيد 31835    رئيسى آخر  عن تأجير واستئجار المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة الشرقية 

المناصافور -بملك احمد احمد عبدالواحد

112 - محمود السعيد عطيه السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 4924 

ورقم قيد 45555    محل رئيسى  عن بقالة وتموين, بجهة محافظة الشرقية عزبة سمعان2 شيط الهوى م 

كفرصقر

113 - محمد العوضى للمقاولت الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 4927 ورقم قيد 45556    محل رئيسى  عن مقاولت كهربائية, بجهة محافظة الشرقية كفر الشيخ 

الظواهرى ملك / مؤمن السيد عوض العوضى

114 - محمد طائل البربرى عزازى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 4932 ورقم قيد 45558    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع النصر 

بجوار المعهد الدينى بملك جميله السيد محمد السيد
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115 - صفاء احمد ابراهيم على الجلد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

4937 ورقم قيد 45559    محل رئيسى  عن بقالة وتموين, بجهة محافظة الشرقية القضاه عزبة السيد سليمان 

ملك / اشرف عبدالرحمن عمر

116 - محمد شعبان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

4939 ورقم قيد 45560    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله 

والحاسب الالى(, بجهة محافظة الشرقية كفر هربيط بملك ابراهيم شعبان محمد ابراهيم

117 - محمد خالد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

4946 ورقم قيد 45561    محل رئيسى  عن توريدات خضار وفاكهه, بجهة محافظة الشرقية ابوعمرو ابوكبير 

بملك خالد ابراهيم ابراهيم احمد

118 - محمد محمد عبدالمنعم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

4949 ورقم قيد 45562    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه)فيماعدا العماله والحاسب 

الالى(, بجهة محافظة الشرقية شارع ابو نار متفرع من شارع مصطفى كامل ابوكبير بملك احمد محمد عبدالمنعم 

احمد عطيه

119 - ماهر وليد محمد احمد النادى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

4950 ورقم قيد 45563    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية صافور ديرب نجم 

بملك وليد محمد احمد محمد

120 - مكتب محمود خالد ابراهيم ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 4953 ورقم قيد 45564    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية منشأة المير بملك/خالد ابراهيم ابراهيم حسانين

121 - شهاب على الشبراوى عبدا غريب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 4954 ورقم قيد 45565    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الشرقية تل محمد مركز 

البراهيميه بملك محمد عبداله عوض محمد

122 - مكتب  معتز السيد محمد السيد سلمة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 4956 ورقم قيد 45566    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية العلقة-مركز ههيا-بملك/بشير السيد محمد السيد سلمة

123 - محمد المرسى على سلمة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

4958 ورقم قيد 45567    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية كفر حجى بملك/سرية شهدى ابراهيم 

محمد

124 - محمد محمد ابراهيم سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

4959 ورقم قيد 45568    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات معمارية, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو 

شرابية بملك/ابراهيم محمد ابراهيم سعيد ابراهيم

125 - احمد محمد السيد محمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

4960 ورقم قيد 45569    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع خليج المسرى م 

اولد صقر بملك سماح فهمى ابراهيم

126 - شيرين السيد عبدالحميد عطيه هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 4962 ورقم قيد 45570    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية كفر المحموديه م ههيا
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127 - مدحت رمضان عبدالعاطى عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 4967 ورقم قيد 45571    محل رئيسى  عن مؤسسة للمقاولت والتوريدات العامة عدا توريد العمالة 

ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية شارع مبارك-ديرب البلد-بملك/رمضان عبدالعاطى عبدالقوى

128 - مصنع احمد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

4969 ورقم قيد 45572    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة الشرقية عزبة النجدى-منشأة 

رضوان-بملك/مصطفى محمد احمد محمد ابو النجا

129 - الفت السيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 4971 

ورقم قيد 45573    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات وعدد يدويه, بجهة محافظة الشرقية تلراك اولد صقر 

بملك ابراهيم محمد عبدالمقصود

130 - هدى احمد عبدالمقصود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

4978 ورقم قيد 45575    محل رئيسى  عن لحوم مجمدة, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم173-قلوون-بملك/

محمود احمد السيد السيد

131 - احمد محمد فرج عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

4979 ورقم قيد 45576    محل رئيسى  عن معمل البان )لتصنيع الجبنه(, بجهة محافظة الشرقية كفور نجم

132 - نسمه على على بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 4985 

ورقم قيد 45577    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع مفروشات, بجهة محافظة الشرقية الهجارسه بملك محمد 

محمود بركات حسين

133 - فوزية محمد العجمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 4986 

ورقم قيد 45578    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية اكوه بملك/بسام محمود عبدالوهاب

134 - ايمن محمد السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 4987 

ورقم قيد 45579    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الشرقية اكوه بملك/مشيره عبدالعزيز توفيق

135 - عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 4991 ورقم قيد 45580    محل رئيسى  عن بيع حدايد وعدد, بجهة محافظة الشرقية شارع السلم ابوكبير 

بملك احمد جبر احمد هاشم

136 - احمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5005 

ورقم قيد 45581    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية ابوياسين ابوكبير بملك حسين السيد 

محمد ابراهيم

137 - جيهان عطيه على سلطان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5006 ورقم قيد 45582    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية عزبة اللفى تلراك اولد 

صقر بملك عماد عبدالوهاب عبدالوهاب السيد

138 - عاطف ابراهيم محمد البندارى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5007 ورقم قيد 45583    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

ابوسعد م اولد صقر

139 - محمد متولى الديدامونى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5013 ورقم قيد 45585    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية عزبه احمد بليغ السدس بملك هاله 

اسماعيل حسن
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140 - محمد عادل عرفه رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 5018 

ورقم قيد 45586    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية شارع العزونى بملك اسماء 

محمد زيدان

141 - حسام عبدالعظيم على محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5020 ورقم قيد 45587    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية حى الصباغين بملك الشحات 

بكرى السيد سليمان

142 - وائل شعبان عبد الحميد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 5021 ورقم قيد 45588    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة الشرقية الشوافين بملك محمد شعبان 

عبدالحميد عبدالمجيد

143 - محمد عبدالحليم ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 5022 ورقم قيد 45589    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع زايد بملك 

ابراهيم زايد على سليم

144 - سمير صبرى السيد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

5027 ورقم قيد 45590    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة الشرقية شارع شعلن بملك محمد 

مصطفى محمد محمود

145 - عصام على سعيد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5032 ورقم قيد 45591    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية شارع السوانجى من شارع 

الحريه بملك احمد ابراهيم على منصور

146 - يوسف عطوه يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5047 ورقم قيد 45592    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة الشرقية عزبة متولى دسوقى _

كفور نجم بملك/السيد يوسف عطوه

147 - موسى عطيه موسى برى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5063 

ورقم قيد 45593    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية ديرب السوق بملك/ همت محمد سالم هلل

148 - عبد المجيد محمد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5065 ورقم قيد 45594    محل رئيسى  عن مكتب نقل بالسيارات وتوريدات عموميه, بجهة محافظة الشرقية أبو 

ندا بملك/ محمد عبدا احمد محمد

149 - محمد السيد احمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 5068 

ورقم قيد 45595    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس, بجهة محافظة الشرقية عزبة يعقوب ابوالشقوق بملك 

السيد احمد متولى عبدالفتاح

150 - سامح متولى محمد مرسى ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5070 ورقم قيد 45596    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الشرقية ديرب البلد بملك/ عبداللطيف 

سامح متولى

151 - دعاء محمد مطيع عبد المقصود السيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع 5073 ورقم قيد 45598    محل رئيسى  عن ادوات منزلية وخرداوات, بجهة محافظة الشرقية كفر 

السويركى بملك/ محمد ابراهيم الدسوقى محمد منصور

152 - محمد سعيد السيد محمد وهب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

5074 ورقم قيد 45599    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة الشرقية ابو رجب بملك/ سعيد السيد 

محمد وهب
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153 - خالد يحى على مرسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5075 ورقم قيد 45600    محل رئيسى  عن معلف تسمين مواشى, بجهة محافظة الشرقية ديرب نجم البلد بملك 

امل ابراهيم السيد احمد

154 - ايمان السيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5080 

ورقم قيد 45601    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الفواقسة _مركز هيهيا بملك/ 

السيد محمد على محمد

155 - محمد عبد الكريم ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5081 ورقم قيد 45602    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية عزبة راغب بملك/

رجب عبد الكريم ابراهيم محمد

156 - احمد اسماعيل عبدا بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5082 ورقم قيد 45603    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية المسلمى 

مركز ههيا بملك السيد محمد احمد احمد

157 - محمد احمد منصور حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5083 ورقم قيد 45604    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب وبيع حليا, بجهة محافظة الشرقية عزبة القوطة 

بملك/ ذكية احمد حسن

158 - محمد جوده محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5084 

ورقم قيد 45605    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه والتوريدات العمومية والهندسيه, بجهة محافظة 

الشرقية النوافعة بملك/ شريف جوده محمد السيد

159 - محمد رضا محمد متولى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5089 ورقم قيد 45606    محل رئيسى  عن بيع عطارة, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع مراد الكفراوى بملك 

محمود على محمود الهنداوى

160 - احمد محمد توفيق محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

5091 ورقم قيد 45607    محل رئيسى  عن تجارة منظفات, بجهة محافظة الشرقية شارع الحريه مسكن 

الغنادره بملك عاطف يحى عبداللطيف

161 - وليد عمر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 5094 ورقم 

قيد 45608    محل رئيسى  عن توريدات حاصلت زراعية وخضروات, بجهة محافظة الشرقية حوض نجيح 

بملك/ زينب حسين متولى

162 - عصام احمد لطفى محمد عبدالمنعم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 5104 ورقم قيد 45609    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الشرقية شارع مصطفى كامل 

بملك امل احمد لطفى محمد

163 - ازهار على ابراهيم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5107 

ورقم قيد 45610    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية العلقمة ههيا بملك جمال عليان حسن عليان

164 - ايمان محمد لطفى عبدا حسن الخميسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 5114 ورقم قيد 45611    محل رئيسى  عن معرض بيع وايجار سيارات, بجهة محافظة الشرقية 

طحا المرج ديرب نجم بملك خالد محمد امبابى العيوطى

165 - امل هشام عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5122 

ورقم قيد 45612    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية العصايد ديرب نجم بملك فاطمه امام ابراهيم 

اسماعيل
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166 - محمد سعيد الشبراوى سوبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5135 ورقم قيد 45613    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكى سيارات وقطع غيار, بجهة محافظة الشرقية شارع 

جامع ابودقن بملك كوثر سعد سوبي فرغلى

167 - امين عوض السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5136 

ورقم قيد 45614    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية حى النصر كفرصقر بملك نفيسه محمد 

ابراهيم

168 - رجب محمد عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 5140 

ورقم قيد 45615    محل رئيسى  عن فراشة مناسبات, بجهة محافظة الشرقية حى السلم كفرصقر بملك احمد 

سعيد عباس محمد

169 - احمد شعبان عبد المعز عبد المعز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

5143 ورقم قيد 45616    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة الشرقية السلطان غريب 

فراشه ابوكبير بملك محمد شعبان عبدالمعز

170 - محمود السعيد محمود عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5145 ورقم قيد 45617    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كراديس بملك رضا 

عبدالعاطى عبدالعاطى ابو المجد

171 - محسن محمود منصور متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5147 ورقم قيد 45618    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية عزبة المهدى _الشرقاية بملك/ 

نظله مصطفى محمد

172 - عبد السلم محمد عبد السلم احمد منصور الباز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 5149 ورقم قيد 45619    محل رئيسى  عن تجاره محمول, بجهة محافظة الشرقية 

ش عبد العزيز على امام نادى الربيع

173 - خالد عبد العزيز توفيق عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5153 ورقم قيد 45620    محل رئيسى  عن أدوات كهربائية ومستلزمات الدش, بجهة محافظة الشرقية شارع 

23 يوليو _خلف السجل المدنى بملك/ انس حسن الهجرسى احمد

174 - محمد شعبان عبد العاطى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5156 ورقم قيد 45621    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة الشرقية عزبه يعقوب _تبع 

دبوس بملك/ عمرو احمد محمد محمد

175 - احمد السيد سليم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5161 

ورقم قيد 45622    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الشرقية قراجه بملك/ عبد اللطيف سالم 

عبد اللطيف السيد

176 - السيد محمد السيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

5166 ورقم قيد 45623    محل رئيسى  عن تجارة محمود واكسسوار محمول, بجهة محافظة الشرقية ش 

النقراشى بملك/ ثروت السيد محمد عبد المقصود

177 - عبدالرازق السيد عبدالرازق عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 5167 ورقم قيد 45624    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامه)عدا توريدات العمالة 

والحاسب اللى ومجالته(, بجهة محافظة الشرقية المناصافور بملك عبدالمعطى احمد عبدالمعطى

178 - احمد عبد الرحمن عبد المؤمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 5169 ورقم قيد 45625    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية القضاة بملك/ عبد 

الرحمن عبد المؤمن ابراهيم سويلم
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179 - محمود سمير محمود حسن الصادق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 5172 ورقم قيد 45626    محل رئيسى  عن بيع لحوم ومصنعه ومواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع سعد زغلول بملك/ حنان محمود السيد

180 - ايهاب خالد ابراهيم على سليم تاجر فرد  رأس ماله 300.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5173 

ورقم قيد 45627    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة الشرقية شارع سليمان جاد بملك خالد ابراهيم 

على سليم

181 - محمد هشام محمد جمعة تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 5174 

ورقم قيد 45628    محل رئيسى  عن بيع وصيانة تكييفات, بجهة محافظة الشرقية حى الشرقاوى _العلقمة 

بملك/هشام محمد جمعة

182 - السيد محمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5178 ورقم قيد 45629    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة الشرقية البوها بملك 

صباح على محمد

183 - رشا محمد عبدالحى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5179 ورقم قيد 45630    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية منشأة عبداللطيف واكد - 

سنجها بملك احمد فاروق محمد

184 - محمد على عبدا عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5181 ورقم قيد 45631    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة ابو الروس الفرايحه بملك فايزه محمد محمد احمد

185 - رضا الشحات ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5183 ورقم قيد 45632    محل رئيسى  عن مكتبة وادوات مدرسية ))عدا تصوير المستندات واصدار الصحف 

والمجلت((, بجهة محافظة الشرقية شارع مطل على مصرف اكراش قاويشه مركز ديرب بملك امل ابراهيم 

صبحى

186 - الشهيدى عبدالعظيم الشبراوى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 5187 ورقم قيد 45633    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع جلود وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية عزبه عارف الصغيرة بنى عياض ابوكبير بملك هديه محمود السيد

187 - عليه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5188 ورقم قيد 45634    محل رئيسى  عن توريدات عامة وتوكيلت تجارية))عدا توريدات العمالة 

والحاسب اللى ومجالته((, بجهة محافظة الشرقية طريق السيد عبده نصر الزوابعية ابوكبير بملك هانم محمد 

عوض ا

188 - رضا بدوى احمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5191 

ورقم قيد 45635    محل رئيسى  عن مخبز بلدى الى كامل, بجهة محافظة الشرقية الشوافين بملك/ السيد بدوى 

احمد عوض

189 - محمد ابراهيم مصطفى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5192 ورقم قيد 45636    محل رئيسى  عن مكتب المقاولت العامه والتشطيبات, بجهة محافظة الشرقية 

ابوالشقوق كفر صقربملك ايمان كمال حسانين منصور

190 - تسابيح يوسف ابراهيم عليوه السويدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5194 ورقم قيد 45637    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائية وعمومية)فيما عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته(, بجهة محافظة الشرقية طحا المرج بملك/ ابراهيم يوسف ابراهيم عليوه السويدى
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191 - كريم على ابراهيم عبد الرحمن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5197 ورقم قيد 45638    محل رئيسى  عن أدوات صحية وسيراميك, بجهة محافظة الشرقية شارع السكة 

الحديد بملك/ على ابراهيم عبد الرحمن

192 - الصباح محمود عز العرب محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 5198 ورقم قيد 45639    محل رئيسى  عن مكتب توريدات طبية عامة, بجهة محافظة الشرقية المهدية 

بملك/ سماح محمد متولى

193 - محمد عبدا مصطفى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5199 ورقم قيد 45640    محل رئيسى  عن بيع وتجاره المنتجات الورقيه والبلستيكيه والمنظفات, بجهة 

محافظة الشرقية عزبه حسين تيمور العلقمه مركز ههيا بملك مرسى اسماعيل مرسى

194 - ساره احمد سيد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5200 

ورقم قيد 45641    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومستلزمات المصانع)فيما عدا توريد العمالة والحاسب 

اللى ومجالته(, بجهة محافظة الشرقية ديرب البلد بملك/ محمد لطفى عبد القادر

195 - عادل صلح محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5203 

ورقم قيد 45642    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع التحرير _حى النصر 

بملك/ ممدوحه جمعه الحديدى

196 - ناصر عبد الفتاح مليجى السيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5215 ورقم قيد 45644    محل رئيسى  عن معلف تسمين مواشى, بجهة محافظة الشرقية ديرب نجم البلد بملك/ 

بدريه جمال السعيد مليجى

197 - شفيق رزق عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 5216 

ورقم قيد 45645    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية عزبه شديد برمكيم ديرب نجم بملك محمد 

شفيق رزق عبدالعال

198 - سمير عبدالحميد عبدربه شحاته تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

5226 ورقم قيد 45646    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الشبراوين بملك/ محمد عبدالحميد عبدربه شحاته

199 - صلح محمود ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5230 ورقم قيد 45647    محل رئيسى  عن مكتب تطوير عقارى, بجهة محافظة الشرقية اولد موسى مركز 

ابوكبير بملك عواطف السيد على

200 - مكتب حميده محمد قطب عبدالدايم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5231 ورقم قيد 45648    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات)عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, 

بجهة محافظة الشرقية كفر عجيبه بملك حسينى حسينى على

201 - محمد صالح على مرسى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5246 

ورقم قيد 45649    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات)اعمال تشغيل وصيانه محطات التحليه المياه 

ومياه الشرب والصرف الصحى واعمال تشغيل وصيانه وتوريد قطع غيار ومعدات محطات الطاقه المتجدده الرياح 

والشمسيه( عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته, بجهة محافظة الشرقية مساكن المرور بملك مروه عبدا 

صلح احمد

202 - امل محمد الهادى يوسف عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5247 ورقم قيد 45650    محل رئيسى  عن مخبز طباقى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية الحلوات بملك 

نعمات غنيمى شندى ابراهيم
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203 - محمود روحى السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5248 ورقم قيد 45651    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبليات, بجهة محافظة الشرقية كراديس بملك اسراء 

بدوى فتحى

204 - على احمد صدقى محمد سعيد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 5253 ورقم قيد 45652    محل رئيسى  عن مكتبه))عدا تصوير المستندات واصدار الصحف 

والمجلت((, بجهة محافظة الشرقية شارع الحريه بملك اسامه محمد عطيه السيد

205 - منال محمد توفيق السيد صبور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

5254 ورقم قيد 45653    محل رئيسى  عن مخبز نصف الى بلدى, بجهة محافظة الشرقية ههيا شارع سعد 

زغلول ملك عبدالعزيز السيد محمد

206 - اللفى للتوكيلت التجاريه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 5256 

ورقم قيد 45654    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية ش المدارس من ش احمد عرابى 

بملك احمد محمود سامى احمد اللفى

207 - عثمان بركات محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5257 ورقم قيد 45655    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية ابن العاص

208 - السعيد عبدالمطلب توفيق حافظ احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 5258 ورقم قيد 45656    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية صافور بملك 

عبدالمطلب توفيق حافظ

209 - ناصر عبدالرؤف على المرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5259 ورقم قيد 45657    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه, بجهة محافظة الشرقية ديرب نجم البلد بملك 

سميرة عبدالكريم سيد

210 - تغريد احمد منجد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5263 

ورقم قيد 45658    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار دراجات, بجهة محافظة الشرقية كفر الجنيدى بملك صابر 

ابراهيم السيد

211 - سوميه باز عبدالعزيز باز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 5264 

ورقم قيد 45659    محل رئيسى  عن تجارة محصيل زراعية بالتجزئة واقطان, بجهة محافظة الشرقية تلراك 

اولد صقر بملك هشام عبدالرحمن السيد بدران

212 - محمد محمود السيد محمود الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

5271 ورقم قيد 45660    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية ومنتجات البان, بجهة محافظة الشرقية ش 

مصطفى كامل بملك اسامه احمد السيد عطا ا

213 - محمد سعيد محمد سعيد احمد الصادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 5272 ورقم قيد 45661    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع اللكترونيات))عدا الحاسب اللى ومجالته((, 

بجهة محافظة الشرقية ابوكبير شارع المحلج بملك ميار سعيد محمد سعيد احمد

214 - البدوى عبدالحكيم يونس عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 5273 ورقم قيد 45662    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه وشنط, بجهة محافظة الشرقية شارع الحاجه 

امنه بملك هناء عبدالرحمن على

215 - رئيفه مصطفى مصطفى محمد الشرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 5275 ورقم قيد 45663    محل رئيسى  عن مكتب تشغيل وتأجير سيارات لدى الغير, بجهة محافظة 

الشرقية منشأة صهبره بملك مصطفى مصطفى محمد الشرى
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216 - عادل احمد محمد المرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 5282 

ورقم قيد 45664    محل رئيسى  عن مسلتزمات صالونات حلقة, بجهة محافظة الشرقية قصاصين الزهار م 

اولد صقر بملك ايناس محمد احمد

217 - حرية عباس محمد المهدى عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

5291 ورقم قيد 45666    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية م كشك الكبيرة ديرب نجم 

بملك منال محمد سيف

218 - سماح رمضان فتحى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

5297 ورقم قيد 45667    محل رئيسى  عن فراكة ارز فردى, بجهة محافظة الشرقية مركز اولد صقر 

قصاصين الزهار بملك السيد محمود على سالم

219 - صيدلية الدكتورة آيه اسماعيل عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 5298 ورقم قيد 45668    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية كفر عجيبه بملك محمد 

بكرى السيد

220 - على على عبدالحليم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 5302 

ورقم قيد 45669    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الشرقية شارع شمه خلف موقف صافور 

ديرب نجم بملك ام السعد مسلم عبدالمعطى

221 - هايدى وجدى زكريا قطب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 5303 

ورقم قيد 45670    محل رئيسى  عن بيع وصيانة اجهزة الكمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت)وبعد الحصول 

على الموافقة المنية رقم 2940 بتاريخ 2022/5/24(, بجهة محافظة الشرقية ش الجيش حى الطواهيه بملك 

عبداللطيف احمد محمد

222 - عبدالمنعم عبدالرحمن مبروك محمد عسكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 5304 ورقم قيد 45671    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية الزرزمون ههيا بملك سعيد محمد عبدالعال

223 - نبيل محمد نبيل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 5308 

ورقم قيد 45672    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة الشرقية جميزة بنى عمرو ديرب نجم بملك 

محمد نبيل اسماعيل

224 - فؤاد ايمن فؤاد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 5309 

ورقم قيد 45673    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة الشرقية شارع شعلن بملك هبه احمد يحي

225 - احمد عبدا محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 5310 

ورقم قيد 45674    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات)عدا الرحلت السياحية وبعد 

الحصول على موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الشرقية السكاكرة بملك على محمد عطيه 

على

226 - محمد اشرف محمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

5312 ورقم قيد 45675    محل رئيسى  عن محل الومنيتال, بجهة محافظة الشرقية كفر المحموديه بملك اشرف 

محمد عبدالقادر
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فروع الفراد

1 - رومانى هنى مصرى يوسف  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   4767 ورقم قيد   39528  محل فرعى  

عن ورشة تصنيع ملبس ) عدا العسكرية (  بجهة محافظة الشرقية حى السلم كفر صقر بملك محمد عدروس محمد

2 - حسام محمد سعيد محمد صفوت عبدالرؤف  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   4906 ورقم قيد   45476  

محل فرعى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها  بجهة محافظة الشرقية طريق بنايوس بهنباى بنايوس ملك/ ابراهيم 

رضوان ابراهيم

3 - عبدالفتاح على نجم عبدالفتاح  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   4944 ورقم قيد   42132  محل فرعى  

عن محل أدوات صحية  بجهة محافظة الشرقية منشأة صهبرة ملك / محمد عرفه بدوى محمود

4 - محمد لطفى عبدالرحمن سالم  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   5010 ورقم قيد   32251  محل فرعى  

عن تم اضافة نشاط تجارة كرتون  بجهة محافظة الشرقية طحا المرج بملك عبدالعظيم جمال عبدالعظيم عامر

5 - عثمان محمد سلمة ابوالسعود  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   5000 ورقم قيد   34120  محل فرعى  

عن تجارة أخشاب  بجهة محافظة الشرقية ش/ الثانويه العامه بملك /احمد عثمان محمد

6 - رجب شعبان محمد عطيه  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5093 ورقم قيد   37374  محل فرعى  عن 

تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها  بجهة محافظة الشرقية شبرا صوره بملك محمد طاهر بكر

7 - جمال نبيل محمد رزق زغلول  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   5100 ورقم قيد   41347  محل فرعى  

عن كافيه ومطعم  بجهة محافظة الشرقية ش/بورسعيد بملك محمود محمد سعيد عبدالرحيم

8 - فاطمة محمد عبد الفتاح حسن  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   5134 ورقم قيد   26551  محل فرعى  

عن مكتبة وخردوات)عدا الطباعة وتصوير المستندات واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه(  بجهة محافظة 

الشرقية الصوفيه بملك رجاء عبدالرؤف صالح

9 - محمد محمد على ابراهيم بكر  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   5121 ورقم قيد   27176  محل فرعى  

عن تجارة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل  بجهة محافظة الشرقية شارع البوسته بملك محمود عبدالمنعم احمد

10 - محمد رشاد مهدى محمد  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   5139 ورقم قيد   43709  محل فرعى  عن 

مصنع بويات ولصق سيراميك ومعجون جبس  بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 2 خلوه دبوس بملك رضا محمد 

مصطفى

11 - صفاء فتحى محمد حسين  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   5222 ورقم قيد   20485  محل فرعى  

عن مطعم ومشروبات  بجهة محافظة الشرقية شارع موقف سنجها الجديد -حى النصر بملك امال محمد عبدا سالم

12 - احمد محمد محمد رزق  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   5235 ورقم قيد   17189  محل فرعى  عن 

مقاولت عامه وتوريدات عموميه)عدا توريد العماله والحااسب اللى ومجالته(  بجهة محافظة الشرقية عزبه نايف 

بملك ايناس محمد عبدا
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قيود الشركات

1 - شركة/فرحه عبدالحميد محمد عبدالفتاح وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    4974 ورقم قيد  45574    مركز عام  عن تجارة وبيع وتوزيع مستحضرات 

التجميل المحلية والتصنيع لدى الغير والتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 منم المجموعة 6 والمواد 

الغذائية والمكملت الغذائية  بجهة محافظة الشرقية شقة بالدور الرابع -برج عرابى-بجوار مدرسة الثانوية بنين 

بملك/هانى محمد محمد ابراهيم

2 - شركة/ احلم محمد السعيد عبد ربه السيد وشريكاتها شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    5071 ورقم قيد  45597    مركز عام  عن شى اسماك  بجهة محافظة الشرقية 

شارع الهلليه -اكوه بملك نعمات محمد عطوه ابوالعنين

3 - شركة /ممدوح ابراهيم توفيق احمد وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    5288 ورقم قيد  45665    مركز عام  عن المقاولت العامه المدنيه)الخرسانيه 

والمعدنيه(التطوير العقارى ومشروعات البنيه التحتيه وتشمل شبكات المياه والصرف الصحى والرى والصرف 

واعمال الطرق والتوريدات العموميه)عدا توريد العمالة والحاسب اللى ومجالته(  بجهة محافظة الشرقية 3ش 

الشيخ القاسمى -متفرع من ش النصر بملك/ مبروك احمد محمد

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - عبد اللطيف محمود محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13536 قيد فى 26-11-2006 برقم ايداع  

2342 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد وترك التجارة نهائيا

2 - اسلم محمد عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42803 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  5802 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو لعتزال التجارة نهائيا

3 - ايمان عبد الرؤف محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   43649 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

7621 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو لعتزال التجارة نهائيا

4 - محمد الشوادفى الدمرداشى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43156 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

6569 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

5 - سعيده عبدالمنعم السعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8786 قيد فى 12-01-2002 برقم ايداع  51 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

6 - محمد احمد خيرى محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   17966 قيد فى 01-03-2010 برقم ايداع  

426 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

7 - مضرب كامل لضرب الرز  تاجر فرد سبق قيده برقم   37302 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع  6685 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو لعتزال التجارة نهائيا

8 - ابراهيم عبدالوهاب عبدالقادر الشهابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5709 قيد فى 01-06-1999 برقم ايداع  

692 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو لعتزال التجارة للوفاة

9 - اشرف فريد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7153 قيد فى 25-07-2000 برقم ايداع  1020 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو لعتزال التجارة نهائيا

10 - محمود حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29886 قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع  3042 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو لعتزال التجارة نهائيا

11 - تامر عبدالسميع شحاته على  تاجر فرد سبق قيده برقم   36708 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع  

5345 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو لعتزال التجارة نهائيا

12 - على فهمى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24037 قيد فى 28-10-2014 برقم ايداع  2706 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو لعتزال التجارة نهائيا

13 - سعيده رمضان حسن صبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29150 قيد فى 16-03-2017 برقم ايداع  

1192 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لعتزال التجارة نهائيا

14 - مرفت محمد عبد الخالق عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15924 قيد فى 28-07-2008 برقم ايداع  

1425 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

15 - صلح محمد حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   19853 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع  1609 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

16 - ابراهيم عبده محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27599 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع  3865 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم إلغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه

17 - النـادى للخشـــاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28446 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع  5226 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

18 - عادل عبدالحميد عبدالحميد محمد سكرانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   38799 قيد فى 11-08-2020 برقم 

ايداع  2784 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

19 - سعد محمد عبدالجواد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38937 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  

3034 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

20 - ايمن عزازى اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44912 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع  

2790 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

21 - خالد ابراهيم على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13046 قيد فى 10-07-2006 برقم ايداع  1437 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا
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22 - فاتن محمد عبد الرحمن ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20439 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع  

264 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا

23 - سالى السيد عبد العزيز ابراهيم سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23241 قيد فى 30-03-2014 برقم ايداع  

788 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا

24 - محمد يوسف على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34144 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع  8410 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

25 - نهى على منصور على  تاجر فرد سبق قيده برقم   38989 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  3649 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجاررة نهائيآ

26 - يسمين احمد على على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40414 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع  

111 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

27 - وليد سمير رمضان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9809 قيد فى 12-03-2003 برقم ايداع  

246 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة نهائيآ

28 - منير محمد نجيب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   43420 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  7127 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا

29 - محمد ابراهيم على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38920 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع  2999 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهائيا

30 - السعيد عطيه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3009 قيد فى 04-06-1996 برقم ايداع  396 وفى تاريخ  

15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

31 - وليد سيد احمد فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44842 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  2569 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

32 - هالة سعيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26167 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع  4027 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

33 - ناظك توفيق عبده سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   32249 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع  3340 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

34 - نيللى محمد حلمى محمد الصادق عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   36368 قيد فى 2019-08-27 

برقم ايداع  4582 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهائيا

35 - هالة ثروت عباس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37658 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  114 وفى 

تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

36 - محمد حمدى رشاد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   20012 قيد فى 05-10-2011 برقم ايداع  1954 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

37 - عبدالمنعم عليوه عبدالباقى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33752 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  

7479 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

38 - احمد متولى مصطفى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37332 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع  

6755 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

39 - رحاب محمد مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41411 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع  

2481 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا

40 - فادى اشرف رمزى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   42211 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  4480 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

41 - منال محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43504 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  7407 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

42 - اسماعيل شحاته اسماعيل علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9382 قيد فى 13-08-2002 برقم ايداع  

1055 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهائيا

43 - حميدة حسن محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30636 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع  

5789 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نهائيا
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44 - عبدالعزيز جمال الدين عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33122 قيد فى 03-09-2018 برقم 

ايداع  5820 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نهائيا

45 - عبدالعزيز جمال الدين عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33122 قيد فى 03-09-2018 برقم 

ايداع  5819 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهائيا

46 - محمود اشرف محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   41126 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  

1792 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا

47 - عديله محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8750 قيد فى 01-01-2002 برقم ايداع  2 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

48 - محمد احمد كمال امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   32390 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع  3923 وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهائيا

49 - ماجده راغب اسماعيل حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   37040 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  

6130 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

50 - سهر السيد محمد هاشم نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   43825 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

8060 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

51 - محمد مصطفى اسماعيل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44365 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  

3269 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغماء عنة

52 - احمد عبد الفتاح محمد صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   32509 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع  

4202 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجار نهائيا

53 - جمال نبيل محمد رزق زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم   41347 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع  

2313 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للستغناء عنه

54 - متولى على ابراهيم البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12689 قيد فى 23-04-2006 برقم ايداع  822 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نهائيا

55 - عبد الغنى طة عبد الغنى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   27542 قيد فى 22-06-2016 برقم ايداع  

3040 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نها ئيا

56 - يوسف حامد ابراهيم حسون  تاجر فرد سبق قيده برقم   30286 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع  

4038 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

57 - رشا فتحى عطيه محمد ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم   32427 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع  

4009 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

58 - رضا محمد عبداللطيف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34100 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع  

8325 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نهائيا

59 - احمد السيد عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28087 قيد فى 29-09-2016 برقم ايداع  

4330 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نهائيا

60 - ايمان عوض عبد الرحمن عوض شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   40714 قيد فى 09-02-2021 برقم 

ايداع  788 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد نهائيا

61 - نبوية محمد عبد الرحمن متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22108 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع  

923 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

62 - امل منصور على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   25961 قيد فى 27-10-2015 برقم ايداع  3564 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

63 - بدر باسم محمود شريف صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27463 قيد فى 02-06-2016 برقم ايداع  

2817 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفــاه

64 - محمود محمد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   33080 قيد فى 28-08-2018 برقم ايداع  

5708 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهانيا

65 - تامر عبدالقادر حسن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   33846 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  

7734 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
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66 - احمد محمد ابراهيم محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44219 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  

733 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نهائيا

67 - ليلى اسماعيل عبد المجيد الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   21901 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع  

1572 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للستغناء عنه

68 - ليلى اسماعيل عبد المجيدالطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   21901 قيد فى 17-07-2014 برقم ايداع  

1720 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للستغناء عنه

69 - حمدينة عثمان متولى دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15733 قيد فى 05-06-2008 برقم ايداع  

1071 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

70 - ناديه الصادق عبد الدايم بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23112 قيد فى 03-03-2014 برقم ايداع  

497 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهائيا

71 - عبد اللطيف اسماعيل خليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6758 قيد فى 14-03-2007 برقم ايداع  

516 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للستغناء عنه

72 - عبداللطيف اسماعيل خليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6758 قيد فى 04-04-2000 برقم ايداع  

440 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

73 - محمد ابراهيم ابراهيم صافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20309 قيد فى 01-01-2012 برقم ايداع  6 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

74 - محمود عبد العزيز نصر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21792 قيد فى 31-01-2013 برقم ايداع  

245 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجاره نهائيا

75 - هانم جمعة ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21919 قيد فى 06-03-2013 برقم ايداع  542 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتزال التجارة نهائيا للوفاة

76 - السيد ابراهيم حسن عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   24223 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  

5891 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للستغناء عنه

77 - علء صبحي مسلم الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   41837 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع  3606 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - خالد فوزى فهمى الكفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   2575 قيد فى 23-08-1995 برقم ايداع   371 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

2 - حسن احمد سليمان راشد تاجر فرد سبق قيده برقم   26571 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع   4434 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

3 - محمود طلعت عبدالحافظ عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   40156 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع   

7000 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

4 - هانى عبدالعظيم محمود عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   38437 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع   

2059 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

5 - محمد طاهر متولى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   43179 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع   6604 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - عبدالفتاح السيد عطيه متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   4285 قيد فى 09-12-1997 برقم ايداع   1091 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - سماح رمضان فتحي عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   9965 قيد فى 15-06-2003 برقم ايداع   586 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - عبدالعزيز عبدالسلم السيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   12384 قيد فى 13-02-2006 برقم ايداع   

236 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

9 - انعام على حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   17374 قيد فى 19-08-2009 برقم ايداع   1737 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - محمد صبرى عطية ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   22926 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع   66 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

11 - وائل نسيم السيد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم   45157 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع   3642 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

12 - ابراهيم عبده محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   27599 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع   3199 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

13 - محمد محمود عبدالبديع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   41547 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع   

2749 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

14 - مؤسسة عمرو للبواب المعدنية تاجر فرد سبق قيده برقم   36426 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع   

4706 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - السيد فوزى السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   42182 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع   4423 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - نبيله محمد عثمان ابومسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   45466 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   4656 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

17 - علء على الشبراوى عبد ا غريب تاجر فرد سبق قيده برقم   26028 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   

4636 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

18 - ابو زيد للسجاد والموكيت تاجر فرد سبق قيده برقم   37855 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   1368 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

19 - جمال عبد الرحمن سيد احمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   27278 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع   

2032 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

20 - محسن عبدالباقى محمد عبدالباقى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   44784 قيد فى 14-04-2022 برقم 

ايداع   2387 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

21 - محمد رمضان عبدالسميع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33531 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع   

6393 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - مصطفى عبدا متولى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   45530 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   

4868 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

23 - احمد عبدالحميد عبدالبديع عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   28708 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع   

141 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

24 - احمد عبدالرحيم سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29480 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع   

1958 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

25 - محمد لطفى عبدالرحمن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   32251 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع   

3342 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

26 - محمد فهمى حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم   20722 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع   865 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

27 - جمال حامد ابراهيم الموافى تاجر فرد سبق قيده برقم   43624 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   7567 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

28 - احمد محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   17189 قيد فى 22-06-2009 برقم ايداع   1369 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - رجب شعبان محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   37374 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع   6855 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - جمال نبيل محمد رزق زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم   41347 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع   

2312 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

31 - محمد عطيه محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28698 قيد فى 08-01-2017 برقم ايداع   109 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,750,000.000

32 - اسلم احمد فوزى لطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32455 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع   

4075 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - محمود احمد محمود حسن حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   41405 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع   

2469 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

34 - عبدالمنعم السيد عبدالمنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   44162 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع   

570 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - ايه جمال فخر الدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   44091 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع   362 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

36 - شيماء عبد الرحمن ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   44864 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   

2627 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - هانى محمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   19238 قيد فى 08-03-2011 برقم ايداع   345 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - محمد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23038 قيد فى 09-02-2014 برقم ايداع   308 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

39 - محمد عبد الفتاح فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   25315 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع   

2099 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

40 - نشوه يوسف عبدالعال حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   38440 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع   

2063 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - مدحت محمد محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم   45276 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع   3996 

فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

42 - محمد متولى الديدامونى على تاجر فرد سبق قيده برقم   45585 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع   

5013 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - رمضان محمد عبد الرحمن خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   10270 قيد فى 29-10-2003 برقم ايداع   

1174 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000
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44 - السيد احمد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   34682 قيد فى 04-02-2019 برقم ايداع   787 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

45 - محمد انور عبدالمنصف عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   39537 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   

4754 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

46 - عبدالرحمن احمد خيرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   39940 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   

54651 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

47 - عصام عبدا محمد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم   45545 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع   

4896 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - السيد ابراهيم حسن عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   24223 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع   

3136 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - اسامة احمد محمد الفولى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    21473 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع    

1048 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصانية بجوار مسجد الوهابية 

بملك ايمن احمد محمود الفولى

2 - علء على الشبراوى عبد ا غريب تاجر فرد سبق قيده برقم    26028 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع    

3718 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح محل رئيسى اخر عن 

نشاط  مزرعة دواجن تربية بياض وتسمين بناحية ديرب السوق بملك محمد حامد على الباز

3 - منى عثمان ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    35220 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    1921 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع خليج المسرى اولد صقر بملك 

حسن حمادة محمد على

4 - جهاد محمد حسن عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    37925 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع    736 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع 23 يوليو ديرب نجم بملك محمد 

حامد على الباز

5 - محمد ابراهيم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39586 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع    4855 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع مركز الشرطة بندر البراهيميه 

بملك احمد ابراهيم محمد مكاوى

6 - السيد محمد محمد ابو العمايم تاجر فرد سبق قيده برقم    13278 قيد فى 11-09-2006 برقم ايداع    

1870 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية زور ابوالليل ملك/ محمد السيد 

محمد محمد

7 - مروة أمين عبدالحميد أحمد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم    29776 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    

2683 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 هربيط ملك/ احمد 

احمد عبدالخالق

8 - نفيسه اسماعيل حافظ اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    25092 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع    

1678 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية السدس مركز البراهيميه بملك 

هشام اسماعيل سالم

9 - محمد احمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    40837 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    1111 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اولد موسى مركز ابو كبير بملك ريم 

احمد احمد ابراهيم

10 - احمد السيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    32012 قيد فى 10-04-2018 برقم ايداع    3104 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل اسم المالك الى السيد احمد ابراهيم

11 - رومانى هنى مصرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    39528 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

4732 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حى السلم كفر صقر بملك محمد 

عدروس محمد

12 - رومانى هنى مصرى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    39528 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

4732 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حى السلم كفر صقؤ بملك محمد 

عيدروس محمد

13 - السيد متولى احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    43012 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع    6273 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل العنوان الى ابو الشقوق البلد بملك 

محمد محمد محمد حسن

14 - صالح محمد صالح على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    44487 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

1565 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حى السلم كفرصقر بملك السيد 

حسن السيد
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15 - محمد محمد سلمة ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم    26424 قيد فى 10-01-2015 برقم ايداع    

80 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الثانوية العامة ملك/ عثمان 

محمد سلمه ابوالسعود

16 - ابراهيم عبده محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27599 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع    3199 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم إلغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء 

عنه

17 - ابراهيم عبده محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27599 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع    3199 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منشأة رضوان ملك/ عبده محمد محمد

18 - ابراهيم عبده محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27599 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع    3199 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منشأة رضوان ملك/ عبده محمد محمد

19 - احمد شريف ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    40350 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

4477 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسى 

ليصبح 3 ش الصرف الصحى بملك على خلف محمد عبد المنعم

20 - أمل سعيد متولى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    15586 قيد فى 24-04-2008 برقم ايداع    798 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة بشارة منشأة رضوان ملك/ امل 

سعيد متولى حسن

21 - احمد شريف ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    40350 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

4477 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية البوها ملك/ شريف ابراهيم 

اسماعيل

22 - مصطفى كامل علء الدين عبدالحافظ عبدالحافظ رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    42417 قيد فى 

22-08-2021 برقم ايداع    4941 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

عقار رقم 1 شارع الضغط العال ملك/ مها ابراهيم عبدالحافظ رمضان

23 - وليد سمير رمضان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    9809 قيد فى 12-03-2003 برقم ايداع    

246 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تم إلغاء المحل الرئيسى 

الخر للستغناء عنه

24 - حسين مغازى المعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    20725 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع    870 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ابوعوينات بملك/ شعبان محمد عطية 

ابراهيم

25 - عبدالعال عبدالهادى عبدالعال حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    32813 قيد فى 25-07-2018 برقم 

ايداع    5092 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حماده ملك/ منى طلعت 

محمد

26 - معرض ابو سليم لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    36704 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

5336 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة العساكرة اولد صقر بملك 

وجيه محمد محمد

27 - مرفت محمود عثمان الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم    42214 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع    

4483 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طحا المرج بملك/ خالد احمد 

محمد

28 - جمال عبد الرحمن سيد احمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    27278 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع    

2032 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الشوافين ملك/ رضا جمال 

عبدالرحمن

29 - اشرف عبدالمولى يوسف ابوسمره تاجر فرد سبق قيده برقم    44887 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

2720 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش.داير الناحية صفط زريق ملك/ 

طارق على عبدالرحمن
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30 - حسام محمد سعيد محمد صفوت عبدالرؤف تاجر فرد سبق قيده برقم    45476 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع    4690 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طريق بنايوس 

بهنباى بنايوس ملك/ ابراهيم رضوان ابراهيم

31 - شيماء مهدى السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    43923 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    8261 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش سليمان جاد بملك محسن 

سعد محمد الغمرى

32 - انعام على حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    17374 قيد فى 19-08-2009 برقم ايداع    1737 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع الترعة المردومه حى 

السلم ملك / محمد محمود السيد عبداللطيف

33 - صلح احمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    26341 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع    

4369 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / ترعة البطيخ ملك / 

محمد لطفى صالح

34 - ابراهيم احمد عبد الواحد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    31835 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    

1877 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المناصافور -بملك احمد احمد 

عبدالواحد

35 - عبدالفتاح على نجم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    42132 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

4235 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منشأة صهبرة ملك / محمد عرفه 

بدوى محمود

36 - رامى محمد بدوى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    43492 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    7276 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/مباشر بملك/محمد توفيق 

عبدالهادى توفيق

37 - محمد رمضان عبدالسميع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33531 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع    

6393 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/نزلة خيال-عزبة نجيب 

محفوظ-بملك/هبة عبدالرحمن حسن على

38 - مدحت صبحى سلمة عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    23496 قيد فى 04-06-2014 برقم ايداع    

1371 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه ميخائيل ميرهم اولد صقر 

بملك مريم ماهر سمعان عوض

39 - محمد لطفى عبدالرحمن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    32251 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع    

3342 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طحا المرج بملك عبدالعظيم جمال 

عبدالعظيم عامر

40 - عثمان محمد سلمة ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    34120 قيد فى 13-12-2018 برقم ايداع    

8364 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش/ الثانويه العامه بملك /احمد 

عثمان محمد

41 - احمد نصير حمدان نصير تاجر فرد سبق قيده برقم    41228 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع    

2001 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة شمال سيناء حى الحمايده بملك /نصير 

حمدان نصير

42 - عصام محمد ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    45584 قيد فى 26-02-2013 برقم ايداع    

1607 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع احمد عرابى 

بملك محمد السيد حسن

43 - محمد محمد عبدالقادر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    27788 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع    

3637 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه البريه اولد صقر بملك 

فوزيه محمد ابراهيم

44 - اسلم احمد السيد شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم    31150 قيد فى 02-01-2018 برقم ايداع    44 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى المؤانسه بملك/ احمد السيد 

شحاته محمد
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45 - هانى محمد الشبراوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36591 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    

5096 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى دبيج بملك/ شيماء محمد 

أبو الفضل

46 - محمد مصطفى اسماعيل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    44365 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ابو الشقوق بملك/ وليد 

محمود السعيد السيد

47 - محمد مصطفى اسماعيل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    44365 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر برقم 

المودع برقم 3269 فى 2022/5/31

48 - محمود محمد محمود الدسوقى الناضر تاجر فرد سبق قيده برقم    22366 قيد فى 25-06-2013 برقم 

ايداع    1462 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم تعديل مسمى نشاط 

الرئيسى آخر ليصبح مصنع قص وتعبئه المنتجات الورقيه)المناديل الورقيه( بنفس العين ونفس النشاط

49 - ابراهيم محى الدين ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36663 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    

5249 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى تلراك بملك/ كريمان 

راتب عمر

50 - رجب شعبان محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    37374 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع    

6855 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شبرا صوره بملك محمد طاهر 

بكر

51 - جمال نبيل محمد رزق زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم    41347 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

2312 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش/بورسعيد بملك محمود محمد 

سعيد عبدالرحيم

52 - جمال نبيل محمد رزق زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم    41347 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

2312 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى آخر المودع 

برقم 2313للستغناء عنه

53 - فاطمة محمد عبد الفتاح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    26551 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    

376 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصوفيه بملك رجاء عبدالرؤف 

صالح

54 - محمد محمد على ابراهيم بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    27176 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    

1775 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 8و9 بالعقار 43ش 

عزيز المصرى جسر السويس

55 - محمد محمد على ابراهيم بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    27176 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    

1775 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع البوسته بملك محمود 

عبدالمنعم احمد

56 - عادل محمود عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41142 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    

1824 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان ليصبح جميزه بنى 

عمرو ديرب نجم بملك السيد متولى ابراهيم

57 - محمد رشاد مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    43709 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    7726 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار رقم 2 خلوه دبوس بملك رضا 

محمد مصطفى

58 - البودى كار تاجر فرد سبق قيده برقم    45074 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    3360 وفى تاريخ  

25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ابو الشقوق بملك/سامح السعيد صبحى 

عبدالعزيز

59 - صفاء فتحى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    20485 قيد فى 08-02-2012 برقم ايداع    352 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع موقف سنجها الجديد -حى النصر 

بملك امال محمد عبدا سالم
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60 - محمد عبد الفتاح فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25315 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع    

2099 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش النصر بملك/ على 

عبدالعظيم على السيد

61 - محمد مصطفى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41923 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    

3788 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان الى منشاة التحرير 

البراهييه بملك محمود عبدالبديع السيد

62 - حسنيه طلعت محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    43431 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

7149 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى سوارس بملك ابراهيم 

محمد عامر على

63 - احمد محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    17189 قيد فى 22-06-2009 برقم ايداع    1369 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه نايف بملك ايناس محمد عبدا

64 - ليلى اسماعيل عبد المجيد الطباخ تاجر فرد سبق قيده برقم    21901 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع    

491 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى آخر المودع برقم 

1720 للستغناء عنه

65 - ليلى اسماعيل عبد المجيد الطباخ تاجر فرد سبق قيده برقم    21901 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع    

491 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى آخر المودع برقم 

1572للستغناء عنه

66 - عبداللطيف اسماعيل خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم    6758 قيد فى 04-04-2000 برقم ايداع    

440 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم محو المحل الرئيسى آخر المودع 

برقم 516

67 - السيد ابراهيم حسن عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    24223 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع    

3136 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الرئيسى آخر ليصبح بناحية 

عزبة النجدى منشأة رضوان بملك محمود محمد محمد متولى بنشاط مدشة حبوب وتم الغاؤه للستغناء عنه

68 - السيد ابراهيم حسن عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    24223 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع    

3136 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبة النجدى -منشأة 

رضوان بملك محمد السيد ابراهيم حسن

69 - السيد ابراهيم حسن عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    24223 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

5891 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبة النجدى منشأة 

رضوان بملك محمود محمد محمد متولى
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النشاط

1 - اسامة احمد محمد الفولى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  21473 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع    

1048وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى فرز وغربلة وتغليف وتعبئة التوابل 

والبهارات والمواد الغذائية

2 - منى عثمان ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  35220 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    1921وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى صيانة اجهزة طبية وبيع مستلزمات طبية

3 - جهاد محمد حسن عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  37925 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع    736وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع تقفيل ملبس لحساب الغير

4 - مكتب رضا عبدا ميخائيل جرجس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

42763 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    5735وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى (

5 - ولء فتحى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  43069 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    6373وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة الجهزة الكهربائية والدوات المنزلية

6 - نفيسه اسماعيل حافظ اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  25092 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع    

1678وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط ليصبح حظيرة مواشى تسمين 

عجول

7 - احمد السيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32012 قيد فى 10-04-2018 برقم ايداع    3104وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى تصنيع ملبس جاهزة وتجارة مفروشات 

وستائر

8 - صالح محمد صالح على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  44487 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    1565

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح تجارة المواد الغذائية جمله وقطاعى

9 - ابراهيم عبده محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27599 قيد فى 13-07-2016 برقم ايداع    3199وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  معصرة بذرة قطن

10 - السيد مصطفى ابوالعنين عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  31604 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع    

1188وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  والتصدير

11 - معرض ابو سليم لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  36704 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

5336وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل نوع النشاط الى معرض تجارة سيارات

12 - محمد اسماعيل محمد شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  44872 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    

2652وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ومزرعة دواجن وتسمين بياض

13 - صلح احمد ابراهيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  26341 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع    4369

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة الحبوب والحاصلت الزراعية بالتجزئة

14 - عبدالحميد عبدالحكيم عبدالحميد حسين حمام تاجر فرد سبق قيده برقم  43787 قيد فى 16-12-2021 برقم 

ايداع    7928وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / توريدات ومقاولت عامة عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر ومجالته

15 - محمد لطفى عبدالرحمن سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  32251 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع    

3342وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة كرتون

16 - عثمان محمد سلمة ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  34120 قيد فى 13-12-2018 برقم ايداع    

8364وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط ورشة تصنيع اخشاب

17 - عصام محمد ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  45584 قيد فى 26-02-2013 برقم ايداع    

1607وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى بيع فرازات البان

18 - هانى محمد الشبراوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36591 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    

5096وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى محل بيع اسمنت
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19 - محمد مصطفى اسماعيل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  44365 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

1221وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى ادوات منزلية

20 - ابراهيم محى الدين ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36663 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    

5249وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مصنع منتجات اللبان

21 - رجب شعبان محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  37374 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع    6855

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها)فرع(

22 - جمال نبيل محمد رزق زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  41347 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

2312وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط كافيه ومطعم)فرع(

23 - محمود احمد محمود حسن حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  41405 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    

2469وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط توريدات عامه)عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته(

24 - محمد رشاد مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43709 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    7726

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط مصنع بويات ولصق سيراميك ومعجون 

جبس)فرع(

25 - محمد ابراهيم محمد شبايك تاجر فرد سبق قيده برقم  45266 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    3980

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل انشاط الى توريدات عامه ونقل مواد بناء)فيما عدا 

توريد العماله والحاسب اللى ومجالته(

26 - عبد الرؤف محمد المنير عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  21410 قيد فى 21-10-2012 برقم ايداع    

2466وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غاز طبيعى للسيارات

27 - مكتب نشوه زكريا رمضان محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  35934 

قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع    3596وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

28 - البودى كار تاجر فرد سبق قيده برقم  45074 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    3360وفى تاريخ  

25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة سيارات

29 - صفاء فتحى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  20485 قيد فى 08-02-2012 برقم ايداع    352وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط مطعم ومشروبات)فرع(

30 - رجب عبد الحميد عبد ا عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  20998 قيد فى 13-06-2012 برقم ايداع    

1427وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى توكيلت تجارية

31 - رمضان الشربينى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22665 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    

5028وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى ورشة حداده بسيطه ولحام معادن بالكهرباء

32 - احمد محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  17189 قيد فى 22-06-2009 برقم ايداع    1369وفى 

تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف نشاط مقاولت عامه وتوريدات عموميه)عدا توريد 

العماله والحااسب اللى ومجالته()فرع(

33 - السيد ابراهيم حسن عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  24223 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع    

3136وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى حقن وتكسير وخريز البلستيك

34 - السيد ابراهيم حسن عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  24223 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

5891وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مدشة حبوب

35 - مكتب حسن محمد شحاته حسن عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

26983 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    1328وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل 

الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات)عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موافقة جهاز النقل البرى 

الداخلى والدولى(

36 - اسلم عبد المنعم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34874 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    

1204وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35220 وتم ايداعه بتاريخ   

26-03-2019  برقم ايداع 1,921.000 الى : مركز اليزن الهندسى لصيانة الجهزة والمستلزمات الطبية

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   42763 وتم ايداعه بتاريخ   

21-09-2021  برقم ايداع 5,735.000 الى : مكتب رضا عبدا ميخائيل جرجس للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

3 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45498 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2022  برقم ايداع 4,758.000 الى : اباظى إيرو كار

4 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27599 وتم ايداعه بتاريخ   

13-07-2016  برقم ايداع 3,199.000 الى : معصرة القائد

5 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31604 وتم ايداعه بتاريخ   

26-02-2018  برقم ايداع 1,188.000 الى : ثمار الجنة للتصدير

6 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36704 وتم ايداعه بتاريخ   

01-10-2019  برقم ايداع 5,336.000 الى : معرض ابو سليم لتجارة السيارات

7 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37855 وتم ايداعه بتاريخ   

01-03-2022  برقم ايداع 1,368.000 الى : ابو زيد للسجاد والموكيت

8 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37855 وتم ايداعه بتاريخ   

27-01-2020  برقم ايداع 571.000 الى : ابو زيد للسجاد والموكيت والستيراد والتصدير

9 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26341 وتم ايداعه بتاريخ   

24-12-2015  برقم ايداع 4,369.000 الى : المروة لتجارة الحبوب والحاصلت الزراعية بالتجزئة

10 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28694 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2017  برقم ايداع 93.000 الى : تعدل الى مؤسسه ابوراضى موافى للمقاولت العامه

11 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43787 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2021  برقم ايداع 7,928.000 الى : المتميز لتصنيع وتوريد جميع اعمال اللومنتال

12 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   45557 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2022  برقم ايداع 4,928.000 الى : وليد محمد محمد فرج

13 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45557 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2022  برقم ايداع 4,928.000 الى : //

14 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45571 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 4,967.000 الى : الخلص للمقاولت العامة والتوريدات

15 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25056 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2022  برقم ايداع 3,139.000 الى : الراعى لتربيه المواشى التسمين والحلبه وبيع منتجاتها

16 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29480 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-05-2017  برقم ايداع 1,958.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح السليمانيه للعلف

17 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27788 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2016  برقم ايداع 3,637.000 الى : المصريه لتجارة الحبوب

18 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36591 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-09-2019  برقم ايداع 5,096.000 الى : الغاء السمة التجاريه

19 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   35934 وتم ايداعه بتاريخ   

03-07-2019  برقم ايداع 3,596.000 الى : مكتب نشوه زكريا رمضان محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال 

الشركات

20 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   45074 وتم ايداعه بتاريخ   

02-06-2022  برقم ايداع 3,360.000 الى : البودى كار
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21 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41923 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-06-2021  برقم ايداع 3,788.000 الى : تعديل السمة التجارية الى مصنع النجمه لل كياس 

البلستيك

22 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45033 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2022  برقم ايداع 3,245.000 الى : اضافة السمه التجارية /وادى النيل لبيع الدوات الصحية 

والسباكة

23 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   26983 وتم ايداعه بتاريخ   

22-03-2016  برقم ايداع 1,328.000 الى : مكتب حسن محمد شحاته حسن عطيه للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

24 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45106 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-06-2022  برقم ايداع 3,450.000 الى : تضاف السمه التجاريه/ المتحده لنقل البضائع الداخلى 

والمقاولت العامه والتوريدات العموميه

25 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45586 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-2022  برقم ايداع 5,018.000 الى : اضافة السمه التجارية المتحدة للمقاولت العامه

الشخاص

1 - يوسف محمود حسان حسن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   20322 وتم ايداعه بتاريخ  03-01-2012 برقم 

ايداع    29تم التأشير فى تاريخ   03-01-2012   بــ  

2 - داليا حسن عبدالفتاح احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   26028 وتم ايداعه بتاريخ  04-11-2015 برقم 

ايداع    3718تم التأشير فى تاريخ   04-11-2015   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة ابراهيم محمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    10942 قيدت فى 13-09-2004 برقم 

ايداع   1162 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفسخ الشركة وتصفيتها نهائيآ
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رأس المال

1 - شركة صلح اسماعيل عبدالفتاح عبدالرحيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     33965 قيدت فى 

28-11-2018 برقم ايداع    8009وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000.000

2 - شركه عبدالعزيز على السيد افندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4496 قيدت فى 21-03-1998 برقم 

ايداع    248وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - شركة الشحات ابراهيم محمد ابراهيم وشريكته غادة محمد التهامى سليمان شركة سبق قيدها برقم     27418 

قيدت فى 26-06-2016 برقم ايداع    2712وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

1 - شركة صلح اسماعيل عبدالفتاح عبدالرحيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     33965 قيدت فى 

28-11-2018 برقم ايداع    8009 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10020   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-07-2003 برقم ايداع    692 الى   شركة السيد محمد عبد القادر محمد سلمة وشريكتة

2 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22959   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-01-2014 برقم ايداع    128 الى   شركة سعيد ابراهيم محمد ابراهيم وشريكة

3 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33965   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2018 برقم ايداع    8009 الى   شركة صلح اسماعيل عبدالفتاح عبدالرحيم وشريكيه

الشخاص

1 - عثمان محمد مصطفى عطية  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10020   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2003 برقم ايداع   692 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تم الخروج من الشركة بعد 

استلمة كافة حقوقة من الشركة

2 - احمد  سعيد  ابراهيم  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22959   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2014 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

3 - اشرف محمد عبد الظاهر احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22959   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2014 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  تم خروج الشريك من الشركة

4 - سامية سمير مجاهد جودة  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33965   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2018 برقم ايداع   8009 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

5 - محمد محمد اسماعيل عبدالفتاح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33965   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2018 برقم ايداع   8009 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  الدارة والتوقيع للشركاء الثلثة 

مجتمعين أو منفردين

6 - صلح اسماعيل  عبد الفتاح عبد الرحيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    33965   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2018 برقم ايداع   8009 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عصمت احمد يوسف عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   708   قيدت فى   19-10-1991 برقم ايداع    

432 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

2 - عبد اللطيف محمود محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13536   قيدت فى   26-11-2006 برقم 

ايداع    2342 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

3 - حنان عبد الحميد رافا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13537   قيدت فى   29-11-2006 برقم ايداع    

2343 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

4 - احمد محمد متولى بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16014   قيدت فى   17-08-2008 برقم ايداع    

1585 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-16

5 - سامى محمد عمر الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18129   قيدت فى   13-04-2010 برقم ايداع    

765 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12

6 - محمد فتحى على خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20579   قيدت فى   04-03-2012 برقم ايداع    

545 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

7 - العشرى محمد ابراهيم العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20768   قيدت فى   11-04-2012 برقم 

ايداع    947 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-10

8 - محمد سعدى محمود حسين الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23096   قيدت فى   2014-02-23 

برقم ايداع    443 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-22

9 - زينب حافظ غازى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27856   قيدت فى   18-08-2016 برقم ايداع    

3780 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

10 - وليد سعيد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29693   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

2474 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

11 - سهام نجاح عطية سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8202   قيدت فى   16-06-2001 برقم ايداع    

8732 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

12 - مصطفى نصار للدوات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12823   قيدت فى   2006-05-22 

برقم ايداع    1051 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

13 - السيد محمد محمد ابو العمايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13278   قيدت فى   11-09-2006 برقم 

ايداع    1870 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

14 - منال فوزى فهمى احمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20701   قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    

817 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

15 - علء عبدالبارى المحمدى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24504   قيدت فى   08-02-2015 برقم 

ايداع    345 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

16 - منصور فتحى السيد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25232   قيدت فى   14-06-2015 برقم ايداع    

1953 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

17 - عاطف احمد طلبه علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25450   قيدت فى   29-07-2015 برقم ايداع    

2469 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

18 - جمال السيد عبد المعز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26912   قيدت فى   14-03-2016 برقم ايداع    

1179 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

19 - السيد المرسى منصور المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29458   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    1916 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

20 - ليلى الطاهر عابدين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30116   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    3627 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

21 - ابراهيم عبدالوهاب عبدالقادر الشهابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5709   قيدت فى   1999-06-01 

برقم ايداع    692 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31
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22 - سعيده عبدالمنعم السعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8786   قيدت فى   12-01-2002 برقم ايداع    

51 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

23 - انهار محمد حسنى ابراهيم شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15217   قيدت فى   23-01-2008 برقم 

ايداع    124 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

24 - مسعد السيد احمد حسبو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18547   قيدت فى   28-07-2010 برقم ايداع    

1600 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

25 - محمد فهمى حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20722   قيدت فى   02-04-2012 برقم ايداع    

865 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

26 - سيف للتوريدات الفندقية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21135   قيدت فى   29-07-2012 برقم ايداع    

1690 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

27 - صلح محمود محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21188   قيدت فى   29-08-2012 برقم 

ايداع    1809 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

28 - عصام سمير السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22563   قيدت فى   16-09-2013 برقم ايداع    

1890 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-15

29 - محمود عادل على السيد العسقلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28315   قيدت فى   2016-11-06 

برقم ايداع    4902 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

30 - عبدا عبدالحسيب حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28950   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    716 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

31 - مروة أمين عبدالحميد أحمد صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29776   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    2683 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

32 - مروة امين عبدالحميد احمد صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29776   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    3457 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

33 - اوجنيه عبده فلتاوؤس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9624   قيدت فى   24-11-2002 برقم ايداع    

1486 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-23

34 - مسرات محمد احمد غيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17112   قيدت فى   07-06-2009 برقم ايداع    

1232 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-06

35 - السباعى فتحى السباعى راغب السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18267   قيدت فى   

16-05-2010 برقم ايداع    1024 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-15

36 - نفيسه اسماعيل حافظ اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25092   قيدت فى   27-05-2015 برقم 

ايداع    1678 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

37 - السيد طه على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27951   قيدت فى   01-09-2016 برقم ايداع    

3997 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

38 - السيد اسماعيل ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28639   قيدت فى   27-12-2016 برقم 

ايداع    5707 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

39 - روعة عبدة عبد المقصود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29115   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    1108 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

40 - محمود حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29886   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

3042 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

41 - ابراهيم سالم مصطفى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20807   قيدت فى   19-04-2012 برقم ايداع    

1032 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

42 - عزيزة شاكر فصيح بطيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23751   قيدت فى   20-08-2014 برقم ايداع    

1978 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

43 - على فهمى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24037   قيدت فى   28-10-2014 برقم ايداع    

2706 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27
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44 - عثمان مصطفى مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25083   قيدت فى   26-05-2015 برقم 

ايداع    1661 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

45 - محمد بديع محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27120   قيدت فى   11-04-2016 برقم ايداع    

1639 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

46 - سحر عمار اسماعيل نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27398   قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    

2671 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

47 - سعيده رمضان حسن صبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29150   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    1192 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

48 - مرفت محمد عبد الخالق عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15924   قيدت فى   28-07-2008 برقم 

ايداع    1425 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-27

49 - هانى لنقل البضائع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19621   قيدت فى   21-06-2011 برقم ايداع    

1136 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

50 - صلح محمد حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19853   قيدت فى   17-08-2011 برقم ايداع    

1609 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

51 - ابراهيم عبده محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27599   قيدت فى   13-07-2016 برقم ايداع    

3199 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

52 - النـادى للخشـــاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28446   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

5226 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

53 - محمد عبدالمجيد عبدالجابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30128   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    3670 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

54 - عبداللطيف محمد السيد هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30218   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    3854 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

55 - محب احمد عراقى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12821   قيدت فى   22-05-2006 برقم ايداع    

1049 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

56 - خالد ابراهيم على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13046   قيدت فى   10-07-2006 برقم ايداع    

1437 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

57 - عنايات عبد المجيد عبد الرحمن عافية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14283   قيدت فى   2007-05-23 

برقم ايداع    1035 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

58 - عنايات عبد المجيد عبد الرحمن عافية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14283   قيدت فى   2007-05-23 

برقم ايداع    1036 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

59 - فاتن محمد عبد الرحمن ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20439   قيدت فى   31-01-2012 برقم 

ايداع    264 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

60 - علء محمود البدرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20875   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

1169 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

61 - رضا عبدا احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20876   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

1174 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

62 - سالى السيد عبد العزيز ابراهيم سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23241   قيدت فى   2014-03-30 

برقم ايداع    788 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

63 - فوز ابو زيد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24586   قيدت فى   23-02-2015 برقم ايداع    

513 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

64 - عبد الحكيم محمود عبد الغنى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30003   قيدت فى   2017-08-01 

برقم ايداع    3341 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

65 - وليد سمير رمضان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9809   قيدت فى   12-03-2003 برقم 

ايداع    246 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-11
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66 - عثمان احمد منصور السيد فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14446   قيدت فى   01-07-2007 برقم 

ايداع    1322 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

67 - محمد عبد الشافى ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20151   قيدت فى   17-11-2011 برقم 

ايداع    2334 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

68 - حسين مغازى المعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20725   قيدت فى   02-04-2012 برقم ايداع    

870 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

69 - عثمان علء عبد الباقى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20883   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

1192 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

70 - عبد الناصر على السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24038   قيدت فى   29-10-2014 برقم 

ايداع    2707 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

71 - محمود سامى محمود عبدالغفار العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29400   قيدت فى   

19-04-2017 برقم ايداع    21778 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-18

72 - عبدالرحمن عدلى السيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30027   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    3399 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

73 - مجدى احمد شكرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20668   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

736 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

74 - محمد جمال الدين محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23696   قيدت فى   30-08-2016 برقم 

ايداع    3963 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

75 - هناء صلح السيد احمد زهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29598   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    2255 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

76 - رضا السيد صالح احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20971   قيدت فى   06-06-2012 برقم 

ايداع    1366 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

77 - سمير كامل ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25893   قيدت فى   19-10-2015 برقم ايداع    

3406 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

78 - محمد احمد محمود العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18813   قيدت فى   14-10-2010 برقم ايداع    

2154 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-13

79 - امينة سعد عبد السلم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20733   قيدت فى   03-04-2012 برقم ايداع    

881 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

80 - احمد امين الباز قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24844   قيدت فى   19-04-2015 برقم ايداع    

1172 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

81 - هالة سعيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26167   قيدت فى   29-11-2015 برقم ايداع    

4027 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

82 - صلح احمد ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26341   قيدت فى   24-12-2015 برقم ايداع    

4369 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

83 - علءالسعيد علي متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8331   قيدت فى   29-07-2001 برقم ايداع    

920 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-28

84 - محمد احمد حسن علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13593   قيدت فى   12-12-2006 برقم ايداع    

2448 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

85 - محمد محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14795   قيدت فى   17-09-2007 برقم ايداع    

1934 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

86 - محمد حمدى رشاد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20012   قيدت فى   05-10-2011 برقم ايداع    

1954 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

87 - سمير محمد عبد المجيد السيد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20143   قيدت فى   2011-11-15 

برقم ايداع    2311 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14
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88 - حمادة محمود محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20679   قيدت فى   22-03-2012 برقم 

ايداع    763 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

89 - السيد عبد العزيز السيد عبد العزيز الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20802   قيدت فى   

19-04-2012 برقم ايداع    1018 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-18

90 - محمد ابو زيد على ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26541   قيدت فى   26-01-2016 برقم ايداع    

345 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

91 - محمد احمد عبدالرحمن محمد النصيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28699   قيدت فى   2017-01-08 

برقم ايداع    111 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

92 - رضا رأفت عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28856   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

1690 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

93 - اسماعيل شحاته اسماعيل علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9382   قيدت فى   13-08-2002 برقم 

ايداع    1055 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

94 - مراد محمد رضا السيد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9390   قيدت فى   20-08-2002 برقم ايداع    

1072 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

95 - نادر محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24618   قيدت فى   03-03-2014 برقم ايداع    

595 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

96 - محمد على عبد ا على سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26136   قيدت فى   22-11-2015 برقم 

ايداع    3961 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21

97 - رجاء محمد محمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28675   قيدت فى   03-01-2017 برقم 

ايداع    54 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

98 - احمد عبدالحميد عبدالبديع عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28708   قيدت فى   2017-01-10 

برقم ايداع    141 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

99 - محمد عبدا محمد على سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29371   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    1714 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

100 - عطوه فرج زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92   قيدت فى   20-09-1990 برقم ايداع    93 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2015-09-19

101 - عطوة فرج ذكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92   قيدت فى   08-08-2010 برقم ايداع    

1689 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

102 - مدحت السعيد محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3770   قيدت فى   04-05-1997 برقم ايداع    

337 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

103 - عصام محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8376   قيدت فى   11-08-2001 برقم ايداع    

990 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

104 - عديله محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8750   قيدت فى   01-01-2002 برقم ايداع    

2 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

105 - حمادة عبد العزيز محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13992   قيدت فى   15-03-2007 برقم 

ايداع    525 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

106 - احمد محمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17189   قيدت فى   22-06-2009 برقم ايداع    

1369 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-21

107 - ابراهيم عبد الفتاح محمود عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20435   قيدت فى   2012-01-30 

برقم ايداع    255 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

108 - احمد محمد عبد المقصود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20840   قيدت فى   2012-04-29 

برقم ايداع    1091 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

109 - معاذ محمد توفيق عبد الجواد بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22212   قيدت فى   2013-05-15 

برقم ايداع    1140 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-14
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110 - محمد صلح مصطفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25957   قيدت فى   27-10-2015 برقم 

ايداع    3551 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

111 - الحسين السيد سعيد حماد سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26768   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    856 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

112 - محمد صبرى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26783   قيدت فى   28-02-2016 برقم ايداع    

899 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

113 - محمد صبرى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26783   قيدت فى   09-11-2016 برقم ايداع    

4984 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

114 - محمد عيد عبده الشرباصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29033   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    904 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

115 - سمير ابراهيم اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29566   قيدت فى   15-05-2017 برقم 

ايداع    2170 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

116 - محمود منصور عبدالرحمن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29730   قيدت فى   2017-06-11 

برقم ايداع    2559 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

117 - محسن منصور حافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8559   قيدت فى   15-10-2001 برقم ايداع    

1314 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

118 - نهاد المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8638   قيدت فى   10-11-2001 برقم ايداع    1454 وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

119 - حسن محمد على عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15764   قيدت فى   12-06-2008 برقم ايداع    

1134 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-11

120 - متولى عبدالفتاح احمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24342   قيدت فى   29-12-2014 برقم 

ايداع    3436 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

121 - عوض عبدالرحيم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24513   قيدت فى   09-02-2015 برقم 

ايداع    365 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

122 - ممدوح السيد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   606   قيدت فى   06-08-1991 برقم ايداع    

321 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

123 - محمد امين محمد السيد النادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8970   قيدت فى   25-03-2002 برقم 

ايداع    370 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

124 - متولى على ابراهيم البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12689   قيدت فى   23-04-2006 برقم 

ايداع    822 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-22

125 - مجاهد محمد توفيق مصطفى مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20628   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    653 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

126 - حسن عادل حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21192   قيدت فى   30-08-2012 برقم ايداع    

1821 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

127 - محمود رضوان على حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22825   قيدت فى   08-12-2013 برقم 

ايداع    2488 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-07

128 - احمد محمد محمد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26241   قيدت فى   10-12-2015 برقم ايداع    

4194 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

129 - عبد الجواد طلعت عبد الجواد محمد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26755   قيدت فى   

23-02-2016 برقم ايداع    831 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-22

130 - السيد بلسى محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29379   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

1724 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

131 - محمود ابراهيم صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29873   قيدت فى   11-07-2017 برقم 

ايداع    3000 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10
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132 - مول عصام للجهزة الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30072   قيدت فى   09-08-2017 برقم 

ايداع    3517 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

133 - يوسف حامد ابراهيم حسون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30286   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    4038 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

134 - عبد العال عوض عبد العال عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30323   قيدت فى   2017-09-19 

برقم ايداع    4153 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

135 - شريف عبدالمنعم عبدالحميد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8990   قيدت فى   02-04-2002 برقم 

ايداع    400 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

136 - عزيزه ابراهيم احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9296   قيدت فى   09-07-2002 برقم ايداع    

886 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

137 - وائل السيد محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13853   قيدت فى   18-02-2007 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

138 - احمد محمد عبد العزيز فودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14759   قيدت فى   11-09-2007 برقم 

ايداع    1874 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

139 - السيد عبد الحميد السيد سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23885   قيدت فى   15-09-2014 برقم 

ايداع    2342 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-14

140 - احمد السيد عبدالعظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28087   قيدت فى   29-09-2016 برقم 

ايداع    4330 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

141 - محمود عبدالعزيز محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29444   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    1881 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

142 - ايمان عوض عبدالرحمن عوض شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29818   قيدت فى   

04-07-2017 برقم ايداع    2792 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-03

143 - احمد محمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11018   قيدت فى   24-10-2004 برقم ايداع    

1309 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-23

144 - عادل متولى رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11667   قيدت فى   17-05-2005 برقم 

ايداع    749 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

145 - يسرى محمد السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18494   قيدت فى   15-07-2010 برقم ايداع    

1480 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

146 - على محمد السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20297   قيدت فى   27-12-2011 برقم ايداع    

2562 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

147 - محمد ابراهيم ابراهيم صافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20309   قيدت فى   01-01-2012 برقم 

ايداع    6 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

148 - صفاء فتحى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20485   قيدت فى   08-02-2012 برقم ايداع    

352 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

149 - نبوية محمد عبد الرحمن متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22108   قيدت فى   17-04-2013 برقم 

ايداع    923 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

150 - عبده محمود مرسى الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23743   قيدت فى   19-08-2014 برقم 

ايداع    1963 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-18

151 - امل منصور على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25961   قيدت فى   27-10-2015 برقم ايداع    

3564 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

152 - جلل الحمدى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28151   قيدت فى   12-10-2016 برقم 

ايداع    4481 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

153 - السيد مرسى السيد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29411   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

1799 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18
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154 - عبدالعزيز منصور عبدالغنى الصناديلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4059   قيدت فى   1997-09-08 

برقم ايداع    767 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07

155 - محمد محمود حسان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20322   قيدت فى   03-01-2012 برقم ايداع    

29 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

156 - ليلى اسماعيل عبد المجيد الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21901   قيدت فى   28-02-2013 برقم 

ايداع    491 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-27

157 - ليلى اسماعيل عبد المجيد الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21901   قيدت فى   25-06-2014 برقم 

ايداع    1572 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

158 - ليلى اسماعيل عبد المجيدالطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21901   قيدت فى   17-07-2014 برقم 

ايداع    1720 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-16

159 - هاله ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25105   قيدت فى   28-05-2015 برقم ايداع    

1704 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

160 - غادة عامر السيد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26418   قيدت فى   06-01-2016 برقم 

ايداع    63 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

161 - محمد وصفى محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26893   قيدت فى   10-03-2016 برقم ايداع    

1142 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

162 - محمد حسن سعد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28709   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

163 - محمد عبده احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30202   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

3814 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

164 - احمد عبد الوهاب محمد الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13011   قيدت فى   03-07-2006 برقم 

ايداع    1377 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

165 - عمرو فتوح جمعه فتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21214   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    

1866 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

166 - احمد محمود احمد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21259   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

1947 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

167 - ناديه الصادق عبد الدايم بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23112   قيدت فى   03-03-2014 برقم 

ايداع    497 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

168 - عبداللطيف اسماعيل خليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6758   قيدت فى   04-04-2000 برقم 

ايداع    440 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-03

169 - عبد اللطيف اسماعيل خليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6758   قيدت فى   14-03-2007 برقم 

ايداع    516 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

170 - السيد محمد السيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8622   قيدت فى   05-11-2001 برقم 

ايداع    1426 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

171 - زينب السيد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9448   قيدت فى   09-09-2002 برقم ايداع    

1167 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

172 - عبد المنعم عبد المنعم ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19398   قيدت فى   2011-04-28 

برقم ايداع    664 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

173 - محمود عبد الحكيم ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19756   قيدت فى   19-07-2011 برقم 

ايداع    1409 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

174 - محمد السيد سعد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20697   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    

807 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

175 - مصطفى محمد مصطفى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28620   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    5652 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21
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176 - ميادة عبدالمنعم عبدالكريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30350   قيدت فى   24-09-2017 برقم 

ايداع    5021 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

تجديد شركات

1 - شركة السيد عبدالسلم السيد احمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   14681  قيدت فى  2007-08-26 

برقم ايداع   1748 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  

12:00:00ص

2 - شركة الفردوس   شركة سبق قيدها برقم :   29286  قيدت فى  04-04-2017 برقم ايداع   1532 وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00ص

3 - شركة عصام محمد خليل خليل الحاوى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   29286  قيدت فى  

04-04-2017 برقم ايداع   1532 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص

4 - شركة السيد محمد عبد القادر محمد سلمة وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   10020  قيدت فى  

12-07-2003 برقم ايداع   692 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2023  12:00:00ص

5 - احمد محمد بدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30014  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   

3359 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

6 - شركة السيد على بركات ابراهيم وشريكة محمود السيد احمد سالم   شركة سبق قيدها برقم :   30166  قيدت 

فى  23-08-2017 برقم ايداع   3779 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

7 - شركة محمد دسوقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6474  قيدت فى  16-01-2000 برقم ايداع   41 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2025  12:00:00ص

8 - شركة ابراهيم محمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10942  قيدت فى  13-09-2004 برقم 

ايداع   1162 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2024  

12:00:00ص

9 - شركه محمدي علي سليمان الشنيطي للمقاولت العامه والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   9415  قيدت 

فى  31-08-2002 برقم ايداع   1112 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/08/2027  12:00:00ص

10 - شركة مطاحن شرق الدلتا الزقازيق طريق ابوحماد   شركة سبق قيدها برقم :   18546  قيدت فى  

28-07-2010 برقم ايداع   1599 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/07/2025  12:00:00ص

11 - شركة محمد عبدالحميد عبدالخالق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   808  قيدت فى  1991-12-24 

برقم ايداع   543 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2026  

12:00:00ص

12 - شركة محمد السيد محمد حسين سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26101  قيدت فى  

16-11-2015 برقم ايداع   3887 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2025  12:00:00ص
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