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قيود أفراد

1 - ابراهيم عبدالقوى غيث الحوفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1269 ورقم قيد 45160    محل رئيسى  عن فراكة ارز, بجهة محافظة البحيرة عزبة الحوفى - كوم القناطر - 

بملك / ربيع عبدالقوى غيث

2 - صباح حلمى عبدالجواد ابودريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1271 ورقم قيد 45161    محل رئيسى  عن كساره بلستيك وخط غسيل, بجهة محافظة البحيرة كبارى الشوشه 

- حفص - بملك / احمد عبدالمجيد عبدالغنى عبدالجواد

3 - محمد محمد محمد غازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1276 ورقم 

قيد 45162    محل رئيسى  عن بيع وشراء سيارات, بجهة محافظة البحيرة عقار 47 الجرادات - الطريق السريع 

بجوار السعاف - بملك / محمد محمد محمد غازى

4 - السيد شعبان السيد محمد سمك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1283 

ورقم قيد 45163    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تسمين, بجهة محافظة البحيرة ع جبران - بملك / احمد 

عطيه عبدالغفار سمك

5 - مريم خالد صبحى على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1284 ورقم 

قيد 45164    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارت ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة عمارة النصر ش بور 

سعيد - بملك / احمد حسن محمد حبيبه

6 - صيدلية د / ابراهيم رجب النوحي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1285 ورقم قيد 45165    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة ع سيد احمد نصار - سحالي - بملك 

/ احمد شحاته عبدالعاطي حسب ا

7 - بهاء جابر توفيق خيرا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1288 ورقم 

قيد 45166    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة طريق البستان - بملك / جابر توفيق 

خيرا

8 - هانى مصطفى محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1290 

ورقم قيد 45167    محل رئيسى  عن تجارة الدراجات الناريه, بجهة محافظة البحيرة قرية البلمون - بملك / 

عبدالعال مصطفى محمد عبدالعال

9 - مهدى احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1300 ورقم 

قيد 45168    محل رئيسى  عن وكاله بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة امتداد ش الجمهوريه طريق 

شنديد طريق ايتاى البارود شبراخيت امام قريه ربيع شنديد - بملك / رامى صبحى عيدالواحد قرعش

10 - احمد محمد عبدالعظيم عزب البدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 1305 ورقم قيد 45169    محل رئيسى  عن تجارة حديد واسمنت, بجهة محافظة البحيرة ش المحجر 

الشرقى - بملك / هبه احمد محمد زيتون

11 - تامر شتا سالم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1309 

ورقم قيد 45170    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة المهديه - بملك / ابوبكر محمد ابوزيد 

برعى الجمل

12 - نور الهدى دسوقى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1316 ورقم قيد 45171    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة شارع هندى - بملك / 

احمد احمد سليمان عبدالجواد
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13 - وافى حميد لطوفه مختار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1324 

ورقم قيد 45172    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع البغدادى بجوار مجمع المحاكم 

-بملك / ايه علوانى صابر حسين

14 - د / شوقى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1325 ورقم قيد 

45173    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة السرو - بسنتواى - بملك / اشرف سعد ابراهيم عبيد

15 - محمد عبدالعاطى عبده عبدالحليم الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 1328 ورقم قيد 45174    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة كوم صوان - 

بملك / ليلى محمد عبدالحليم الدبابى

16 - ميلد شوقى خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1330 

ورقم قيد 45175    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ارض النخيل - بملك / ميلد 

انيس جرجس

17 - احمد عزمى محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1332 

ورقم قيد 45176    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة البحيرة كوبرى عبد - نجيب محفوظ - 

بملك / مسعود عوض عبدا عوض

18 - محمد على يوسف ابو جهل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1335 

ورقم قيد 45177    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة بير الحلو - بملك / لطيفه السيد محمد 

خرابه

19 - كارم السيد عبدالسميع السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1336 

ورقم قيد 45178    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / صلح عبدا 

محمود عبده

20 - دعبس لخدمات المحمول ) محمد الراضي ابو طالب دعبس ( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 1343 ورقم قيد 45179    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة 

السكه الجديده - بملك / عمرو عبدالمنعم حسين دعبس

21 - المبارك للعلف )رحمه صلح مبارك شعيب حميده( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 1344 ورقم قيد 45180    محل رئيسى  عن صناعه اعلف, بجهة محافظة البحيرة 

ع عيسى زمران النخل - بملك / صلح مبارك شعيب حميده

22 - سالى حسونه احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1345 

ورقم قيد 45181    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة النوباريه -قرية ابو العطا - بملك / 

اسلم عبدالتواب محمد حسونه

23 - حمدي محمد عبدالهادي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1346 ورقم قيد 45182    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة البحيرة قريه ابوسعيفه - بملك / محمد 

هلل ابراهيم

24 - احمد ماهر عبدالخالق صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1349 

ورقم قيد 45183    محل رئيسى  عن توريد وتركيب انظمة الكهرباء والتبريد, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - 

محل رقم 38 ديزرت روز - بملك /رمزى عبدالمقصود عبدالفار
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25 - خالد حبشى محمد الزعيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1352 

ورقم قيد 45184    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة القائد جوهر - بملك / اميره رجب 

على قطب حويره

26 - السيد خميس السيد ابوعرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1353 

ورقم قيد 45185    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة 600 سندرينا - بملك / محمد 

عبدالرحمن محمد فرغلي

27 - قاسم احمد نجيب توفيق قاسم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1355 ورقم قيد 45186    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ك 75 طريق مصر اسكندريه الصحراوى مدينة 

النوباريه الجديده - بملك / محمد محمود صديق السيد

28 - محمد احمد نجيب توفيق قاسم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1356 ورقم قيد 45187    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ك 75 طريق مصر اسكندريه الصحراوى مدينه 

النوباريه الجديده - بملك / محمد محمود صديق السيد

29 - شعبان خميس علي سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1357 

ورقم قيد 45188    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي 

والنترنت في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة ش صلح سالم - بملك / ماهر جاد الرب 

عبدالباسط علي

30 - محمد حسن حسن قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1362 ورقم 

قيد 45189    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة شارع البحر - بملك / محمد على اسماعيل 

زيتون

31 - محد محمد عبدا حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1364 

ورقم قيد 45190    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش النعمان امام مدرسه التعليم 

الساسى - بملك / فرج عبدالفتاح قطب فريج

32 - محمد احمد محمود بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1367 

ورقم قيد 45191    محل رئيسى  عن مكتب تعهدات نقل, بجهة محافظة البحيرة شارع البسيونى خلف المينا - 

بملك / محمود احمد محمود بسيونى

33 - يحى احمد ابراهيم زكي يحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1368 ورقم قيد 45192    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة شارع التحرير - بملك / حنان محمد 

عبدالعزيز

34 - محمد جمال السيد عمر بلل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1371 ورقم قيد 45193    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الكفاح - بملك / ناديه عبدالسلم نجدى 

ابو الحجاج

35 - محمد منصور مكين عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1383 

ورقم قيد 45194    محل رئيسى  عن تصدير خضروات وفاكهه وحاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

المسين - بملك / حسين بسيونى محمود رحيم
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36 - مصطفي سعدا عبدالخالق غيث تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1386 ورقم قيد 45195    محل رئيسى  عن تصنيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة مدخل السجيني - طريق ابو 

المطامير - كفر الدوار - بملك / وليد سعدا عبدالخالق غيث

37 - رجب السيد محمود محمد بلتاجى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1388 ورقم قيد 45196    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة ع حسبو - بردله - بملك / 

خميس محمد خميس خليل

38 - احمد عبده احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1389 ورقم 

قيد 45197    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة البحيرة الناصر - شمال التحرير - بملك / احمد 

سيد احمد محمد عويضه

39 - مينا جرجس حنا عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1390 

ورقم قيد 45198    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه واحذيه ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة 

الناصر - شمال التحرير - بملك / جرجس حنا عبدالمسيح

40 - السيد ابراهيم محمد عساس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1394 

ورقم قيد 45199    محل رئيسى  عن تجاره حبوب واعلف, بجهة محافظة البحيرة العشر الف - بملك / ابراهيم 

محمد محمد عساس

41 - محمد محمود عبدالعزيز العلقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1396 ورقم قيد 45200    محل رئيسى  عن بيع وتداول ادويه بيطريه, بجهة محافظة البحيرة احمد عرابى - 

بملك / مبروك محمود عبدالعزيز

42 - عماد شعبان حنفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1397 

ورقم قيد 45201    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة البحيرة كوم العبد بطورس - بملك / شعبان حنفي 

ابراهيم محمود

43 - ابراهيم سعيد غباشي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1399 

ورقم قيد 45202    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة البحيرة ش اسكندريه 

- بملك / محمد سعيد غباشي عثمان

44 - محمد خميس عبدالخالق متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1400 ورقم قيد 45203    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة البحيرة ش المركز - بملك / احمد خميس 

عبدالخالق متولى

45 - عماد فهيم فريد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1403 ورقم 

قيد 45204    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة البحيرة ش خالد بن الوليد - بملك / كمال سعد 

عبدالرازق ابوعجيله

46 - احمد محمد السيد محى الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1406 

ورقم قيد 45205    محل رئيسى  عن مركز صيانه مكنه تصوير, بجهة محافظة البحيرة مساكن المحافظه بجوار 

صيدلية فرحات - بملك/ اسماء عبدالفتاح الجناحى

47 - حسان عطيه حسان حسن بدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1407 ورقم قيد 45206    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة بناحيه الروقه - بملك / عطيه 

حسان حسن بدوي
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48 - سامح عبدالعزيز عبدالستار رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1410 ورقم قيد 45207    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و رخام, بجهة محافظة البحيرة عزب الوقاف - 

بملك / محمد عبدالستار محمد رجب

49 - محمد السيد محمد احمد هرون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1411 ورقم قيد 45208    محل رئيسى  عن انتاج حيوانى تسمين والبان, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - 

قطعه 49 علم المرقب شرق شمال التحرير - بملك / محمد السيد محمد احمد هرون

50 - احمد محمد عبدالقادر ابراهيم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1412 ورقم قيد 45209    محل رئيسى  عن اسمده ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - 

قرية احمد بدوي - بملك / جمعه محمد عبدالقادر ابراهيم شحاته

51 - اسلم كمال السيد محمد البندارى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1413 ورقم قيد 45210    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة شارع ابوعيشه - بملك / تامر كمال السيد محمد البندارى

52 - محمد السيد عبدالرازق محمود قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1414 ورقم قيد 45211    محل رئيسى  عن صوب زراعيه, بجهة محافظة البحيرة العشر الف - بملك / السيد 

عبدالرازق محمود قنديل

53 - شرين رضا محمد السنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1417 

ورقم قيد 45213    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة دربك - بملك / رضا محمد السنطاوى

54 - احمد جمعه عبدالفتاح قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1424 

ورقم قيد 45214    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات انتاج حيوانى وعلفه, بجهة محافظة البحيرة ع محمد 

بهنسى - الحنفيه - البستان - بملك / فتحى محمد عبدالعزيز عبدالصادق

55 - محمود محمد سلمه محمد ابوشوشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1427 ورقم قيد 45215    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة مزرعة 5 البحريه فرهاش 

- بملك / محمد سلمه محمد ابوشوشه

56 - صيدليه د / عمار مؤمن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1431 

ورقم قيد 45216    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة ابني بيتك ج 1 موقع العشرين عماره مركز 

غرب النوباريه - بملك / عمار صالح محمد مؤمن غيث

57 - محمد سمير عبدالسلم حماد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1432 

ورقم قيد 45217    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ارض السوق القديم - بملك / محمد عبدالسلم 

غريب محمد

58 - جمال محمد عبداللطيف ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1433 ورقم قيد 45218    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قريه سيدنا سليمان - غرب 

النوباريه - بملك / احمد فتحي احمد بلبع

59 - محمد خيرى محمد فؤاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1434 ورقم 

قيد 45219    محل رئيسى  عن ورشه سمكره, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه ابو العطا - بملك / خيرى 

محمد فؤاد عبدالعزيز
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60 - محب حنا عزيز رزق ا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1436 ورقم قيد 45220    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار محمول, بجهة محافظة البحيرة شارع ناصر - 

بملك / حنا عزيز رزق ا ابراهيم

61 - مصطفى محمد رزق امام خير ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1437 ورقم قيد 45221    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة الصالحيه - 

بملك / محمد رزق خيرا

62 - وليد عيد عزام قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1438 ورقم قيد 

45222    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة البحيرة شارع الرشاد 

- بملك / عيد عزام قاسم

63 - سوزان بسيوني اسماعيل محمد شلبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1439 ورقم قيد 45223    محل رئيسى  عن محل علفة جملة, بجهة محافظة البحيرة قرية الشماسمة - 

بملك / امين محي الدين مختار ابوزيد

64 - محمد فتحي عباس مرسي عوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1445 ورقم قيد 45224    محل رئيسى  عن بيع غلل وذره, بجهة محافظة البحيرة برهام - الزين ي - بملك / 

كريم محمد فتحي عباس

65 - راويه فايز كيلنى فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1447 

ورقم قيد 45225    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ش صلح سالم - بملك / ابو 

بكر عبدا عبدالحميد عبدالقوى

66 - عبدالسلم محمد محمد صيام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1448 

ورقم قيد 45226    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كوم القناطر - بملك 

/ حسام عبدالسلم محمد صيام

67 - كمال عوض محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1453 

ورقم قيد 45227    محل رئيسى  عن مكتبه )فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة البحيرة محل رقم 7 

عماره رقم 12 مساكن الرشاد الزراعى - بملك / عزت عبدا عبدالبنى يونس

68 - عبدالحليم عبدالمنعم عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1459 ورقم قيد 45228    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة ع صادق زمران النخل - بملك 

/ عمر عوض عبدالحميد محمود

69 - اللقاني للمقاولت ) احمد عاطف محمد اللقاني ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-06 

برقم ايداع 1463 ورقم قيد 45229    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات نقل ومواد بناء ومحاصيل 

زراعيه وتأجير معدات, بجهة محافظة البحيرة التفتيش الول العشر الف بجوار المدرسه البتدائيه - بملك / محمد 

لبيب محمد

70 - امل فرج محمود غنيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1467 ورقم 

قيد 45230    محل رئيسى  عن محل ادوات صحيه وسباكه, بجهة محافظة البحيرة العامريه الشرقيه - بملك / 

احمد عبدالستار عبدالغنى مصطفى الشناط

71 - خالد جمال عبدالرازق شعبان الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1468 ورقم قيد 45231    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة 7 ش عدلي متفرع 

من ش المحكمه الميزانه الجديده - بملك / شيماء محمد البدوي ابراهيم احمد
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72 - محمد مسعود حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1469 

ورقم قيد 45232    محل رئيسى  عن بيع مبيدات ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة عزبة زقيلح ق ابو 

قير حوض 12 وسطاني - بملك / ياسر البشير محمد يوسف

73 - محمد شعبان حسنين الحداد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1472 

ورقم قيد 45233    محل رئيسى  عن ورشه باب صاج, بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد بجوار هندسه 

الرى - بملك / شعبان حسنين حسن الحداد

74 - كامل السيد رمضان اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1482 ورقم قيد 45234    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة عقار 80 ش 

عالم المرقب - بملك / محمد على حامد سالم

75 - اماني عبدالمتعال احمد محجوب الغراوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 1483 ورقم قيد 45235    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات انتاج حيواني وعلفه وداجني, بجهة 

محافظة البحيرة سنطيس - بملك / اسماعيل فخري اسماعيل عطاا

76 - ابتهاج فايد مهنا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1484 

ورقم قيد 45236    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة البحيرة نديبه - بملك / عبدا محمد محمد 

يونس

77 - عبدالجليل عبدالباقى قاسم خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1487 ورقم قيد 45237    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / جويده 

منصور عبدالقوى ابوبكر

78 - عمار خميس عبدالجيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1489 ورقم قيد 45238    محل رئيسى  عن تجاره السمده والمبيدات والبذور والتقاوى, بجهة محافظة البحيرة 

ك 75 طريق مصر اسكندريه الصحراوى مدينه النوباريه الجديده - بملك / محمد محمود صديق السيد

79 - رحاب احمد سليمان الحداد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1490 

ورقم قيد 45239    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة البحيرة عزبه خليل حمدي بجوار موقف 

دمنهور - بملك / محمد عبدالفتاح ابوشبكه

80 - سمير محمد احمد البسيوني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1493 

ورقم قيد 45240    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة عزبه بلبع تبع كوم النصر - 

بملك / رجب محمد احمد البسيوني

81 - سالم محمد انس المراكبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1495 

ورقم قيد 45241    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة عزبه ابوحامد - زاويه غزال - بملك 

/ حسان السيد محمود عامر

82 - هيثم احمد عبدالمحسن يوسف عقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1497 ورقم قيد 45242    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة عقار رقم 25 قريه ابو العطا النوباريه - بملك / احمد مرزوق ابراهيم سالم

83 - سامح جمال باهي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1498 ورقم 

قيد 45243    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة البحيرة ابو هواش بحري الفرنساويه - 

بملك / جمال باهي احمد ابو علفه
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84 - صباح عادل جابر احمد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1499 ورقم قيد 45244    محل رئيسى  عن اتيليه وتفصيل وايجار وبيع, بجهة محافظة البحيرة كينج عثمان - 

بملك / احمد عبدالمقصود عطيه بيومى

85 - محمد ماجد مراد خالد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1502 ورقم 

قيد 45245    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه حريمي, بجهة محافظة البحيرة شارع الوحده العربيه امام مصنع 

الحناوي - بملك / ماجد مراد خالد بركات

86 - محمد عبدالجواد محمد خيرا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1503 ورقم قيد 45246    محل رئيسى  عن مكتب عقارى )استثمار عقارى, بجهة محافظة البحيرة شارع 

التحرير - بملك / فتحى عبدا عوض

87 - منصور عبدالعال جابر الحيطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1505 ورقم قيد 45247    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى - بملك 

/ ليلى صبحى محمد عبدالحميد

88 - محمد عبدالعزيز محمد مخلوف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1506 ورقم قيد 45248    محل رئيسى  عن ورشه لحام معادن, بجهة محافظة البحيرة صفط خالد - بملك / فوزيه 

خميس عوض عبدالباري

89 - محمد عبدالعزيز حسني عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1507 ورقم قيد 45249    محل رئيسى  عن بيع عطاره, بجهة محافظة البحيرة شارع المل - البوصيلي - بملك 

/ هاني عبدالعزيز حسني عبدالعزيز

90 - محمد عبدالكريم محمود مبروك الحداد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 1508 ورقم قيد 45250    محل رئيسى  عن بيع عطور مستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة شارع 

بور سعيد - بملك / محمد فؤاد محمود محمد

91 - زينب حسن علي حشيش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1511 

ورقم قيد 45251    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة البحيرة 4 

شارع بنك مصر - بملك / محمد حسن علي حشيش

92 - احمد محى الدين سعيد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1512 ورقم قيد 45252    محل رئيسى  عن مطعم سورى, بجهة محافظة البحيرة ش لطيف - بملك / شريف 

محمود شكرى

93 - جابر عبدالوهاب علي حماده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1513 

ورقم قيد 45253    محل رئيسى  عن مكتب لعموم التصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة حفص - بملك / اكرام هارون عاشور منصور

94 - مكتب فرحات محمود للمقاولت العموميه ) فرحات محمود علي يوسف ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1515 ورقم قيد 45254    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت 

عموميه, بجهة محافظة البحيرة ابو هيبه - علوبه - بملك / محمد علي مفتاح علي حمد

95 - آيات عبدالوهاب علي خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1516 

ورقم قيد 45255    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة حفص السكه الجديده - بملك 

/ جابر عبدالوهاب علي حماده
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96 - حامد محمد زكى ابوالنضر تركى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1532 ورقم قيد 45258    محل رئيسى  عن بقاله وتجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة ابيس 6/7 - بملك 

/ محمد زكى ابوالنصر تركى

97 - د / عبدالرؤف عمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1533 ورقم قيد 

45259    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة البحيرة النجيلى - بملك / يسرى سالم عبدا عبد 

المجيد

98 - سعد السيد مصطفي ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1536 

ورقم قيد 45260    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين 

ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة البحيرة ش الشلبي - بملك / احمد السيد مصطفي عبدا ابو بكر

99 - محمد سعيد ابوالمجد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1539 

ورقم قيد 45261    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة محل رقم 

33 شارع الوحده العربيه - بملك / محمد سعيد ابو المجد احمد

100 - نورالدين محمد محمد احمد سنور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1540 ورقم قيد 45262    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة ابو عتمان - بملك / محمد محمد احمد 

سنور

101 - محمد فازع على فازع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1541 

ورقم قيد 45263    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة البحيرة حى السلم - بملك / فازع على فازع 

عابد

102 - محمد رمضان كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1542 

ورقم قيد 45264    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة ق المركزيه - 

بملك / رمضان كامل احمد محمد

103 - محمد محمود زيدان محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1550 ورقم قيد 45265    محل رئيسى  عن استوديو تصوير, بجهة محافظة البحيرة شارع الحدائق خلف 

التطبقيين -  بملك / حازم محمود زيدان

104 - محمد رجب عبدالحفيظ مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1555 ورقم قيد 45266    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / 

ربيع عبدالمولى جويده

105 - منى محمد عبد المنعم النعناعى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1560 ورقم قيد 45268    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة البحيرة ش احمد اللقانى خلف سور 

النادى - بملك / عبدالرحمن مسلم عبدالحميد مسلم

106 - محمد مجدى عبدالحميد هليل عسل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1562 ورقم قيد 45269    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة 

بجوار مسجد المدينه المنوره - بملك / محمود عبدالعزيز عسقلنى سميرى

107 - تامر فهمى عبدالمعطى جوهر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1563 ورقم قيد 45270    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة شارع البطاط من 

ش المعهد الدينى شبرا - بملك / عادل حسن احمد الفيومى
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108 - كريم على عبدالقوى عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1567 ورقم قيد 45271    محل رئيسى  عن محل لتجاره الخرده وكبس وفرم الورق والكرتون, بجهة محافظة 

البحيرة ارض الحبروك ش الجيش - بملك / على عبد القوى عبدربه عبدالسلم

109 - جمعه عبدالعاطى خليل الرمسيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1573 ورقم قيد 45272    محل رئيسى  عن ثلجه حفظ خضروات وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ع لشين 

الكوم الخضر - بملك / مبروكه على عطيه على زايد

110 - نور الهدى رزق فتح ا زيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1578 ورقم قيد 45273    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

البحيرة شارع متفرع من شارع مصطفى كامل - بملك / محمود سيد محمود خلف

111 - ريعو للملبس الرياضيه ) احمد ريعو السيد حموده طوير ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 1579 ورقم قيد 45274    محل رئيسى  عن ملبس رياضيه, بجهة محافظة البحيرة 

مزرعة 4 فرهاش - بملك / ريعو السيد حموده طوير

112 - احمد مشحوت  موسى درويش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1582 ورقم قيد 45275    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتاجير معدات, بجهة محافظة البحيرة وسط المدينه 

- بملك / اسامه عبدالفتاح عبدالحميد داود

113 - السيد امين مختار ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1589 

ورقم قيد 45276    محل رئيسى  عن محل اعلف, بجهة محافظة البحيرة الشماسمة - بملك / امل رشاد ابوالنجاة 

ابوزيد

114 - محمد ابراهيم السيد متولى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1590 ورقم قيد 45277    محل رئيسى  عن علفه وحبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة الشماسمه - بملك / 

على مخيمر  ابوالعز

115 - محمد محمود احمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1594 

ورقم قيد 45279    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة البراهيميه - بملك / محمود محمد 

محمود الشريف

116 - عمرو محمد محمود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1597 

ورقم قيد 45280    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة شارع عشره خلف البنك الهلى - 

بملك / شريف محمود محمود محمد

117 - فيفى عيد سعد بعضشى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1600 

ورقم قيد 45281    محل رئيسى  عن علفه وحبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة الجديه - بملك / عيد سعد 

حسن بعضشى

118 - ابراهيم جمعه ابراهيم ابويحى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1602 ورقم قيد 45282    محل رئيسى  عن علفه وحبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة الشماسمه - بملك / 

جمعه ابراهيم ابويحى

119 - دعاء توفيق طوسون ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1603 ورقم قيد 45283    محل رئيسى  عن بقاله وعلفه وحبوب  وقشور, بجهة محافظة البحيرة الشماسمه - 

بملك / مومن متولى فرحات ابوزيد

Page 11 of 86 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

120 - احمد محمد علي محمد ابوالليف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1605 ورقم قيد 45284    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية عبدالعظيم ابوالعطا - 

غرب النوبارية - بملك / فايزة صبري محمد محمد

121 - ديانا عماد جورج اديب جرجس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1607 ورقم قيد 45285    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة البحيرة بلقطر الشرقيه - بملك / 

ذكي عازر قلدس

122 - حسام متولى فرحات ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1609 ورقم قيد 45286    محل رئيسى  عن علفه وقشور وحبوب, بجهة محافظة البحيرة الشماسمه - بملك / 

محمد متولى فرحات ابوزيد

123 - عايده مختار محمد ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1610 

ورقم قيد 45287    محل رئيسى  عن علفه وحبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة الجديه عيد سعد حسن 

بعضش

124 - على جمال قطب الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1617 

ورقم قيد 45288    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شارع المزلقان القبلى - 

بملك / جمال قطب السيد احمد قطب

125 - البشارى للطاقه الشمسيه ) فاتن محمد عبدالحفيظ عطيه البشارى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 1629 ورقم قيد 45289    محل رئيسى  عن مكتب طاقه شمسيه, بجهة محافظة 

البحيرة 2 شارع مدرسة الشوربجى - بملك / ميلد منسى توفيق

126 - محمد عوض محمد ياقوت تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1630 ورقم قيد 45290    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة عزبه الجرن - بملك / علء عوض محمد

127 - وليد رمضان محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1637 

ورقم قيد 45291    محل رئيسى  عن وكالة خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة الوفائيه - بملك / هبه على 

عبدالمجيد ابوالسعود

128 - صابرين حسني علي علي بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1638 ورقم قيد 45292    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات انتاج حيواني وداجني وتجاره اعلف, بجهة محافظة 

البحيرة ش رشاد قطوره - السناهره - بملك / احمد محمد صقر نوفل

129 - اسلم حسين عبدا حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1642 

ورقم قيد 45293    محل رئيسى  عن بيع زيوت وقطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ع شيفر - الريكو - 

بملك / كامل اسماعيل قطب كيشار

130 - حمدى عادل حسن على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1643 

ورقم قيد 45294    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة المسين - بملك / احمد عادل 

حسن على

131 - خليده عبدالمنعم عبدا عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1644 ورقم قيد 45295    محل رئيسى  عن مركز تجميع وبيع البان, بجهة محافظة البحيرة ش التحرير - 

بملك / هيام السيد طلبه النجار
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132 - محمد مصطفى ابراهيم دراز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1645 ورقم قيد 45296    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ابو كاشيك - بملك / 

محمود عطيه عبدالوهاب حسنين

133 - ياسمين على عبدالحليم محمد جادا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1646 ورقم قيد 45297    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات انتاج حيوانى وتجاره اعلف, بجهة محافظة 

البحيرة دفشو - بملك / عاطف شحاته خميس سعد

134 - محمد سعد خالد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1647 ورقم 

قيد 45298    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات انتاج حبوب  ودواجن وتجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة 

ابوصالح - دفشو - بملك / عاطف شحاته خميس سعد

135 - يحيي عبدالغني حسين غالي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1648 ورقم قيد 45299    محل رئيسى  عن مستلزمات انتاج حيواني واعلف, بجهة محافظة البحيرة الشوكه 

البلد - بملك / محمد يحيي عبدالغني حسين غالي

136 - اسلم احمد عبدالهادي فرج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1650 

ورقم قيد 45300    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة قرية علوبه - بملك / اسلم محمد علي السيد 

عمران

137 - احمد محمد عبدالباسط عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1651 ورقم قيد 45301    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه جمله وقطاعى, بجهة محافظة البحيرة ع حسن 

مبارك - بملك / عادل عبدالرحمن عبدالمالك

138 - محمود مسعود احمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1658 ورقم قيد 45302    محل رئيسى  عن تربيه دواجن, بجهة محافظة البحيرة قريه شتا سنفا الجديده - بملك / 

هنيه رفعت على الشهبى

139 - محمد عبدالقادر عوض عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1664 ورقم قيد 45303    محل رئيسى  عن صيانه واصلح اجهزه الثلجات والتكييف, بجهة محافظة البحيرة 

بلقطر الشرقيه - بملك / ياسر عبدالقادر عوض عبدالقادر

140 - احمد سمير كامل  شحاته الغزالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1666 ورقم قيد 45304    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة شارع هندى - بملك / 

جمال الدين حامد الشلم

141 - انطونيوس مجدي رزق حنا منصور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1667 ورقم قيد 45305    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا 

للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة 

علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة ش البساتين - صوفيه سمعان جميان سمعان

142 - ايه محمد محمد رجب السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1668 ورقم قيد 45306    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات البان, بجهة محافظة البحيرة ش الحريه - بملك / 

ثريا عبدالرحمن محمد خليل

143 - رجب عبدالحميد علي الجمال تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1671 ورقم قيد 45307    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

البحيرة شبرا - ش الجميعي امام بوابه 9 الموقف الجديد - بملك / احمد رجب عبدالحميد علي الجمال
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144 - حجاب للتصدير ) جمال عبدالحميد محمد حجاب ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 1672 ورقم قيد 45308    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به 

قانونا (, بجهة محافظة البحيرة المعركه الرئيسيه - بملك / عبدا ماهر عبدا مصيلحي

145 - عمرو محمد مرسى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1675 

ورقم قيد 45309    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة البحيرة شارع المحكمه امام معصره الشيخ - 

بملك / محمد بسيونى محمود عبدالعزيز رمضان

146 - صباح صبحى محمد عبدالعاطى ناصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1676 ورقم قيد 45310    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة شارع 

الجيش بجوار مسجد الهدايا - بملك / دعاء حسن عبدالمالك

147 - عبدالناصر صابر زاعل صابر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1677 ورقم قيد 45311    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة ع رجب كفر حصام - بملك 

/ وائل خميس عطيه

148 - محمود السيد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1679 

ورقم قيد 45312    محل رئيسى  عن ورشة مواتير كهرباء, بجهة محافظة البحيرة قرية المجد - بملك / احمد 

محمد شيخون حسن

149 - محمود شاكر عبدا عشرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1685 ورقم قيد 45313    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والمحاصيل الزراعيه, بجهة محافظة البحيرة ايباء 

الحمراء - بملك / ساتر شاكر عبدا عشري

150 - اسماء جمال عبدالرحيم محمد اسماعيل الدالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 1688 ورقم قيد 45314    محل رئيسى  عن بيع دش, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / 

محمود عثمان عبدالقادر غنيم

151 - محمد محمد مصطفي ابو شلبايه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1694 ورقم قيد 45315    محل رئيسى  عن تجارة زجاج, بجهة محافظة البحيرة شارع السوق - بملك / فاطمه 

حمزه محمد عانوز

152 - فاطمه رجب احمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1695 

ورقم قيد 45316    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة ش السعاف - بملك / صبرى حمدى 

حسين عزوز

153 - احمد صدقى جوده عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1698 

ورقم قيد 45317    محل رئيسى  عن ورشه خشب, بجهة محافظة البحيرة الشوكه البلد - بملك / صدقى جوده 

عبدالنجار

154 - عمر خالد عيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1704 

ورقم قيد 45318    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - عقار رقم 61 

قريه احمد شوقي غرب النوبارية - بملك / حماد احمد حماد علي

155 - محمد عسران محمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1706 

ورقم قيد 45319    محل رئيسى  عن ورشه لحام معادن, بجهة محافظة البحيرة كفر بولين - بملك / محمد كمال 

عبدالله علم
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156 - كارم محمود ذكى عبيد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1710 ورقم قيد 45320    محل رئيسى  عن محل حبوب واعلف, بجهة محافظة البحيرة مركز عزبه فراج 

متفرع من ش المحكمه - بملك / فرج ا فوزى محمد محمد حميده

157 - محمد فتح ا احمد محمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1714 ورقم قيد 45321    محل رئيسى  عن مصنع اسمده, بجهة محافظة البحيرة ك 59 - طريق السكندريه 

القاهره الصحراوى - خلف قريه السد - قريه الشعراوى - بملك / مدحت امين بيومى الخراشى

158 - محمود شعبان محمود دومه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1718 

ورقم قيد 45322    محل رئيسى  عن تصدير جميع منتجات جمهوريه مصر العربيه, بجهة محافظة البحيرة 

شارع على بن ابى طالب - بملك / صبحى احمد ابراهيم مصطفى

159 - محمد حمدى عبدالمنعم ابوعلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1722 ورقم قيد 45323    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه واجهزه اطفاء, بجهة محافظة البحيرة ع 

صادق زمران النخل - بملك / عصام حمدى عبدالمنعم عبدالحليم

160 - احمد عبدالجابر حمتو حمتو ريه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1725 ورقم قيد 45324    محل رئيسى  عن ميزان بسكول, بجهة محافظة البحيرة حي السلم - بملك / 

عبدالجابر حمتو حمتو ريه

161 - نبيله فرج السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1726 

ورقم قيد 45325    محل رئيسى  عن مكتب لعموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة مركز كفر الدوار - عزبه 

حسنى كوم اشو - بملك / محمد الصافى محمد مسلم

162 - توفيق السيد احمد نعمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1731 

ورقم قيد 45327    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة البحيرة شارع ترعه البشنويط - بملك / السيد احمد 

نعمان

163 - احمد محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1733 

ورقم قيد 45328    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين 

ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة البحيرة ارض المنتزه شارع الثانوى - بملك / عمرو ابراهيم محمود محمد احمد

164 - السيد محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1736 

ورقم قيد 45330    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة ق اليمان ح - بملك / محمود محمد 

عبدالفتاح صاوى

165 - السيد احمد السيد محمد حجاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1737 ورقم قيد 45331    محل رئيسى  عن مشويات بحريه, بجهة محافظة البحيرة ق اليمان ح - بملك / 

محمود محمد عبدالفتاح صاوى

166 - احمد يوسف سعيد منصور دغار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1742 ورقم قيد 45332    محل رئيسى  عن تعبئه وبيع اسمده زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كوم امبو جناكليس 

- بملك / يوسف سعيد منصور مفتاح

167 - سحر محمد مهدي ابوخطوه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1743 

ورقم قيد 45333    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة البحيرة ع يوسف العسكري - بملك / ايمن 

رمضان محمد خليل
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168 - محمد حسن مراجع منشاوي بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1746 ورقم قيد 45334    محل رئيسى  عن جمع مخلفات الطيور والسماك, بجهة محافظة البحيرة الشارع 

العمومي بجوار صيدليه عزه - ماريبوبيس - شمال التحرير - بملك / سالم رزق عبدالرواف محمد

169 - ربيع محمد ابراهيم محمد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1747 ورقم قيد 45335    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة البحيرة شارع 

الجمهوريه - بملك /ابراهيم عبدالمقصود سكران

170 - احلم عاطف محمد ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1749 ورقم قيد 45336    محل رئيسى  عن محل اعلف وحبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة ديبى - بملك / 

كمال محمد السيد خليل

171 - السيد السيد على بصار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1750 

ورقم قيد 45337    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة علقام - بملك / سعيد ابراهيم سيد احمد

172 - حماده طلبه هاشم عبدالرحمن الفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1754 ورقم قيد 45338    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة البحيرة م خياط -مارون - الكوم الخضر - 

بملك / عزمى طلبه هاشم الفار

173 - يسري حسين احمد علء الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1755 ورقم قيد 45339    محل رئيسى  عن منشر لتجارة الفحم, بجهة محافظة البحيرة ع خليل صالح - بملك / 

شيماء حامد الشاذلي عبدالرحمن

174 - محمود عياد مبروك عيد داود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1756 ورقم قيد 45340    محل رئيسى  عن معرض توكتوك, بجهة محافظة البحيرة ش الجمهوريه - بملك / 

سمير ابراهيم عبدا

175 - عادل محمد سعيد ذكى فرفور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1763 ورقم قيد 45341    محل رئيسى  عن مكتب لعموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة عزبه الشراف - 

عزب شبرا - بملك / سميره محمد نجيب محمود عتمان

176 - جمال محمد محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1765 

ورقم قيد 45342    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه ونقل, بجهة محافظة البحيرة منشاة النصر  - بملك/ 

انور محمد محمد بكر

177 - ياسمين محمد رمضان الدهم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1766 ورقم قيد 45343    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة البحيرة عزبة القرناص تبع منشأة 

الوكيل - بملك / شعبان دغيش محمد دغيش

178 - سالمه احمد على فراج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1770 

ورقم قيد 45345    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ملبس, بجهة محافظة البحيرة ش الشيخ قنديل - 

بملك / جمال محمد اسماعيل محمد الطلخاوى

179 - ابراهيم نبيل حميد جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1786 ورقم قيد 45347    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة منشيه الزقم - بملك / 

محمود ابراهيم عبدالرازق احمد
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180 - احمد بشير فتحى مبروك البهوفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1791 ورقم قيد 45348    محل رئيسى  عن محل بيع خضار والفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ابوخاوى - بملك / 

بشير فتحى مبروك البهوفى

181 - عبدالجيد ناجى نصر خالد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1794 

ورقم قيد 45349    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ابيس 5/5 بملك / هشام 

مصطفى ابراهيم محمد

182 - عزالدين امجد علي احمد بارومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1796 ورقم قيد 45350    محل رئيسى  عن مكتب مساحه وخرائط, بجهة محافظة البحيرة الرست هاوس عقار 

رقم 43 - بملك / احمد سمير زكريا

183 - سعد محمود محمد درويش الجداوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1799 ورقم قيد 45351    محل رئيسى  عن مبيدات ومخصبات زراعية واسمدة, بجهة محافظة البحيرة 5 

مشروع عبدالفتاح - كوم الفرج - بملك / موسي منصور موسي اللفي

184 - شيماء سيد احمد عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1800 ورقم قيد 45352    محل رئيسى  عن تجارة لحوم مجمده, بجهة محافظة البحيرة منية بنى منصور - بملك 

/ على حسن الجداوى الصفطى

185 - رشيد رمضان احمد علم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1808 

ورقم قيد 45353    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش الملف - بجوار الوحده 

البيطريه - الناصر - شمال التحرير - بملك / ايفون مقيد مسعد بسخرون

186 - شهيره ابراهيم رمضان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1809 

ورقم قيد 45354    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة 

كوبرى المركز ش الجمهوريه - بملك / سمير ابراهيم عبدالحليم سليمان

187 - محمد رضا جمعه عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1810 ورقم قيد 45355    محل رئيسى  عن مغسله, بجهة محافظة البحيرة ش جلل - متفرع من ش الجمهوريه 

- بملك / محمد رضا جمعه عبدالفتاح

188 - محمد مسعد جبر حنفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1816 

ورقم قيد 45356    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلى )بعد استخراج التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة 

البحيرة ك 57 طريق مصر اسكندريه الصحراوى - بملك / ايمن مسعد جبر حنفى

189 - فرج عرفه عبدالنبي حميده ابو مشري تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1817 ورقم قيد 45357    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه, بجهة محافظة البحيرة ارض الجهاز 

المركزي للمحاسبات الحمراء - بملك / طارق يونس كامل عبدالعال

190 - محمود عبدالمنعم عبدالسلم شريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1818 ورقم قيد 45358    محل رئيسى  عن علفه وبقاله, بجهة محافظة البحيرة ش سوق المقريزى - بملك / 

ورثة عبدالحميد درويش

191 - تامر عاشور محمود قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1825 

ورقم قيد 45359    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة ع ابوعيد - زهور المراء - بملك / 

علء احمد محمد دياب
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192 - انور محمود عيد زين صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1828 ورقم قيد 45360    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة البحيرة ع 10 - بملك / عبدالعزيز 

عبدالحليم عبدالعزيز

193 - ناصف عبدالكريم محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1829 ورقم قيد 45361    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة البحيرة مدخل قرية دعبيس كوبري 

الحيار - بملك / نصرة عبدالجيد البيلي

194 - سعد صدقى سعد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1830 ورقم 

قيد 45362    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة البحيرة عزبة فرغلى -رزاقه - بملك / انور 

مغربى على ابراهيم

195 - سعيد عبدالعال ابراهيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1837 ورقم قيد 45364    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ع الخربوطلى - 

النجيلى - بملك / مسعد عبدالعال ابراهيم عبدالعال

196 - اشرف احمد محمود بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1839 ورقم قيد 45365    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة كفر السابي - بملك / احمد 

رمزي احمد محمود النصاري

197 - جابر على حسنى محمد ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1840 ورقم قيد 45366    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة البحيرة جزاير عيسى - بملك / وليد 

ابراهيم محمود شعيب

198 - علي سعيد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1845 ورقم 

قيد 45367    محل رئيسى  عن اعمال سباكة صحية, بجهة محافظة البحيرة صلح الدين - بملك / سعدي ابراهيم 

خليل عثمان

199 - بسيوني بركات عبدالعال بركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1847 ورقم قيد 45368    محل رئيسى  عن تقاوي وبذور, بجهة محافظة البحيرة شارع محمود ابو شلوع - 

موقف اسكندريه - بملك / بهاء بسيوني بركات عبدالعال

200 - صلح عوض ابراهيم قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1848 ورقم قيد 45369    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة البحيرة ق الغيته - ابو 

العدا - بملك / عوض ابراهيم قاسم حميده

201 - الشريف كار لتجارة السيارات )رامى محمد عبدالمنعم حسن شريف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1850 ورقم قيد 45370    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة 

البحيرة البستان - بملك / رضا عبدا عبدالعزيز

202 - ايمن محمود محمد شرباش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1851 

ورقم قيد 45371    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة ديبى - بملك / محمد صلح 

الدين محمد الرحمانى

203 - محمد رجب عبدالمنعم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1856 ورقم قيد 45372    محل رئيسى  عن ثلجة تجميد لحفظ المواد الغذائيه, بجهة محافظة البحيرة ع راشد - 

الحجنايه - بملك / منى رجب عبدالمنعم سعيد
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204 - ماجد خميبس محمد البصيلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1859 ورقم قيد 45373    محل رئيسى  عن خردوات واكسسوارات, بجهة محافظة البحيرة شارع على الجارم 

بجوار كريم ابوعبدا - بملك / منصور عبدالجليل ابوالعل النظامى

205 - محمد صبرى محمد عبدالجليل عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 1862 ورقم قيد 45374    محل رئيسى  عن مكتب استيراد تصدير دولى)في حدود المسموح به قانونا 

طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة برج ساج بلزا امام النادى الجتماعى - بملك / 

صبرى محمد عبدالجليل

206 - عبدالجليل صبري محمد عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1863 ورقم قيد 45375    محل رئيسى  عن مصنع وتوزيع ملبس بالجملة ) فيما عدا الملبس العسكريه 

(, بجهة محافظة البحيرة خلف مستشفي الجميعي - ارض ادمون - بملك / محمد صبري محمد عبدالجليل

207 - عبدالحليم محمد عبدالعزيز عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1869 ورقم قيد 45376    محل رئيسى  عن تربيه دواجن, بجهة محافظة البحيرة قريه رمضان عبدالعاطى 

حوشه 9 رقم القطعه 43 اللحوم 19 محطه 5 - بملك / محمد عبدالحليم محمد عبدا

208 - فايز الكيلنى عبدالبصير سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1870 ورقم قيد 45377    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا النترنت والعماله وفى حدود 

المسموح به, بجهة محافظة البحيرة شقه 6 ا عمارة 59 الرست هاوس - بملك / فتحى على حسن الصايم

209 - عرابى احمد عرابى مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1875 ورقم قيد 45378    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة شقه 5 برج 

الهندسين الدراى امام نبع الخير - بملك / عطيه سالم عطيه رحيم

210 - محمد عبدالهادي عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1876 

ورقم قيد 45379    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة بركه غطاس - بملك / محمد احمد 

عبدالسلم

211 - محمد خليل فتح ا محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1877 ورقم قيد 45380    محل رئيسى  عن محل بيع خضار وفاكهة, بجهة محافظة البحيرة ع عبده نحله - 

شمال التحرير - بملك / خليل فتح ا محمد خليل كرم

212 - صالح محمد عبدالقادر ابوالقاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1881 ورقم قيد 45381    محل رئيسى  عن توريدات مواد خام بناء, بجهة محافظة البحيرة محطة 1 - شمال 

التحرير - بملك / عوض محمد عبدالقادر ابوالقاسم

213 - ابراهيم محمد عبدالجواد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1886 ورقم قيد 45382    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه ابو عجيله - سيدي 

غازي - بملك / سليمان هارون ادم ابوعجيله

214 - فاطمه حسن فرج حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1887 

ورقم قيد 45383    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ك 75 صحراوى غرب النوباريه - 

بملك / هانى محمد محمد السيد

215 - كريم ابراهيم عبدالجواد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1893 ورقم قيد 45384    محل رئيسى  عن معرض مستلزمات انتاج حيواني وداجني, بجهة محافظة البحيرة ع 

المصري - بملك / حسين ابراهيم عبدالجواد عليوه
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216 - العسر سليمان ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1895 ورقم قيد 45385    محل رئيسى  عن مبيدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ع جميل النصارى 

مشروع 6 زاويه حمور - بملك / موسى هيبه محمد

217 - احمد سعد السيد محمد محمد خضر مونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-16 

برقم ايداع 1896 ورقم قيد 45386    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة البحيرة ش الحمصانى - بملك 

/ سعد السيد محمد محمد خضر مونس

218 - محمد شعبان جمعه سالم خليف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1897 ورقم قيد 45387    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهورية - 

افلقه البلد - بملك / شعبان جمعه سالم خليف

219 - احمد محمد عبدالحميد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1899 ورقم قيد 45388    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة مقر بولق زاويه نعيم - القصر - بملك / عبدالسلم عبدالحميد محمد

220 - اسمهان عبدالحميد محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1900 ورقم قيد 45389    محل رئيسى  عن اعلف وحبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة حي السلم - بملك / 

حامد شوقي محمد بهنسي

221 - وليد نجا محى الدين ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1901 

ورقم قيد 45390    محل رئيسى  عن بيع اعلف بالجمله, بجهة محافظة البحيرة الشماسمه - بملك / نجا محى 

الدين مختار ابوزيد

222 - د / ياسمين كمال توفيق محمود قطب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1902 ورقم قيد 45391    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة البحيرة كوبرى ام السعد - كوم 

الفرج - بملك / محمد حسين سعد ابوعزيزه

223 - علء محمد عبدالعزيز خضير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1910 ورقم قيد 45392    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة بسنتواى - بملك / محمد 

عبدالعزيز خضير

224 - محمد سمير فوده محمد فوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1912 ورقم قيد 45393    محل رئيسى  عن مزرعه انتاج البان وتسمين المواشى, بجهة محافظة البحيرة قريه 

بركه طاس - بملك  بملك / حمدى فوده احمد شحاته

225 - سهام حميدو كمال محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1916 

ورقم قيد 45394    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة كفر الحمايده - زواية غزال - بملك / 

اسامه حميدو كمال محمود

226 - عبدا عبدا ابوزيد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1918 

ورقم قيد 45395    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة المجد - بملك / محمد عبدا محمد الحداد

227 - ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-16 

برقم ايداع 1924 ورقم قيد 45396    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة البحيرة قرية العوجا - بملك 

/ عماد فؤاد مصطفى على
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228 - احمد جابر عبدربه عبدا الحويلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1926 ورقم قيد 45397    محل رئيسى  عن اتيليه عرائس, بجهة محافظة البحيرة خلف البنك الهلى - بملك / 

شريف شعبان اسماعيل محمد

229 - امل رشاد ابوالنجاه ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1929 

ورقم قيد 45398    محل رئيسى  عن تجاره اعلف جمله, بجهة محافظة البحيرة الشماسه - بملك / السيد امين 

مختار ابوزيد

230 - عمرو محمود محمد احمد ابوالنجا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1936 ورقم قيد 45400    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة بسنتواى عزبه ابوالنجاه - 

بملك / رندا شحاته عبدالجواد خميس

231 - راويه عبدالوارث محمد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1938 ورقم قيد 45401    محل رئيسى  عن عموم التصدير )فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة محافظة 

البحيرة كينج عثمان - بملك / رجب محمد محمد سالم

232 - محمد عبدالمجيد عيسى حسينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1942 ورقم قيد 45402    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة طريق مصر اسكندريه 

غرب ايتاى - بملك / رضا احمد محمد ابوالسعيد

233 - رضا مختار عبدالرحمن عطيه قنديل تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 1945 ورقم قيد 45403    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة البحيرة شارع حلقه السمك - بملك / 

خميس مختار عبدالرحمن عطيه

234 - احمد السيد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1946 

ورقم قيد 45404    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة كازوليا الغربيه - بملك / مهدي 

عثمان كشك

235 - محمد السيد على زهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1950 

ورقم قيد 45406    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل خراطيم الكهربا, بجهة محافظة البحيرة عزبه العصار - 

الشوكه - بملك / صبرى محمد عبدالغنى

236 - فوزيه احمد السيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1953 

ورقم قيد 45408    محل رئيسى  عن تجارة رده, بجهة محافظة البحيرة الخيرى بسطره - بملك / حسين محمود 

فتح ا

237 - محمود على محمود عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1954 ورقم قيد 45409    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة زاويه صقر - بملك / على 

محمود عبدالرازق

238 - علء محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1959 

ورقم قيد 45410    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة ق الناصر - شمال التحرير - بملك / صلح 

الدين محمد عرفان سليط

239 - سلوى حسن جاب ا فتح ا نعيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1961 ورقم قيد 45412    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة البحيرة ش الخيرى بسطره - بملك / ربيع 

محمود فتح ا سعد
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240 - عبدالرحمن محمد صدقي محمد مكي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 1962 ورقم قيد 45413    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شارع 

عبدالسلم الشاذلي برج مكي امام د يحيي راضي الدور 11 - بملك / ورثة المرحوم محمد صدقي محمد مكي

241 - محمد مصطفى عبداللطيف سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1965 ورقم قيد 45414    محل رئيسى  عن توكيلت تجاريه, بجهة محافظة البحيرة امتداد شارع عبدا بن 

مسعود - بملك / السيد حسن ابراهيم سعد

242 - حسام سعيد عبدالقادر بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1971 ورقم قيد 45415    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع الماكولت, بجهة محافظة البحيرة العشره الف - محطه 

النتاج الثالث - بملك / على حسن احمد خضر

243 - جابر علي موسي ابوالعزم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1973 

ورقم قيد 45416    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة مالونا - كوم القدح - بملك / خميس 

محمد احمد يوسف

244 - اميره سمير حسين حسين سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1974 ورقم قيد 45417    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة 6 شارع مسجد قباء - شارع 

الحسن البصرى - ارض ادمون - بملك / شكريه ابراهيم عطيه

245 - احمد السيد احمد علي السمره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1982 ورقم قيد 45418    محل رئيسى  عن استديو تصوير, بجهة محافظة البحيرة ش محمد عامر جاب ا - 

الزهراء - بجوار مجلس مدينه ابو حمص - بملك / زينب محمد امبابي عبدا

246 - صيدلية د / فاطمه فوزى قمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1983 ورقم قيد 45419    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة شارع الهدى متفرع من شارع جمال 

عبدالناصر - بملك / سعاد محمد عبدالرؤف عبدالواحد البحيرى

247 - سامح حامد سالم نصر ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1992 ورقم قيد 45420    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة عزبة الساحه - بملك / سعيد رمضان 

ابراهيم

248 - علء محمد عبدالكريم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1997 ورقم قيد 45421    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة ع الطوبجي - الحجر 

المحروق - بملك / ام الرزق فتحي محمد عبدالهادي

249 - محمد احمد حسن احمد البلكيمى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1998 ورقم قيد 45422    محل رئيسى  عن مبيدات واسمده, بجهة محافظة البحيرة طريق المطار القديم قريه 

السخنه - بملك / صبحى محمد على جانب

250 - محمد خميس محمد قشيوط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1999 

ورقم قيد 45423    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريدات العماله والحاسب اللي والنترنت في 

حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد - بملك / خميس محمد عبداللطيف قشيوط

251 - ايمان زكى عبدالله التهامى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2005 ورقم قيد 45424    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة البحيرة العشر 

الف - بملك / سعيد محمود عبدالمنعم محمود
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252 - دعاء مجدى احمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2009 

ورقم قيد 45425    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة البحيرة ش بورسعيد - الخيرى - بملك / مجدى 

احمد السيد غانم

253 - عز الدين محمد خليفه يونس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2012 ورقم قيد 45426    محل رئيسى  عن توزيع اسمده ومبيدات وبذور, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - 

قريه الشجاعه غرب النوباريه - بملك / محمود على مصطفى السعيد

254 - امير محمد عامر حجاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2025 

ورقم قيد 45427    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة البحيرة مساكن مبارك - بملك - جمال محمد 

عوض ابوشاهين

255 - تامر محروس احمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2030 

ورقم قيد 45429    محل رئيسى  عن ورشه لف مواتير, بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ق ام المؤمنين - غرب 

النوباريه - بملك / احمد محروس احمد بيومى

256 - احمد فارس محمود حسن فارس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2038 ورقم قيد 45430    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة البحيرة عقار 

5 ش 16 خلف النادي الجتماعي - بملك / فارس محمود حسن فارس

257 - )الصقر لتوريد الحجر الفرعونى( صقر مرجع عبدالمالك محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 20-02-2023 برقم ايداع 2039 ورقم قيد 45431    محل رئيسى  عن توريد وتركيب جميع انواع الحجر 

الفرعونى, بجهة محافظة البحيرة عزبه بعيص - ابو المطامير بحرى - بملك / شريف مراجع عبدالمالك

258 - حسن صالح محمد محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2042 ورقم قيد 45432    محل رئيسى  عن بيع موبليا, بجهة محافظة البحيرة ش السيد زيدان م . النصر - بملك 

/ صالح محمد محمد مصطفي

259 - ابراهيم عيد سعد خميس جناب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2043 ورقم قيد 45433    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه مقاول كهرباء, بجهة محافظة البحيرة سندرينا - 

بملك / خميس عيد سعد خميس جناب

260 - هند مصطفى بسيونى محمد الضرير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2046 ورقم قيد 45434    محل رئيسى  عن تجاره منظفات ومعطرات بالتجزئه, بجهة محافظة البحيرة 

شارع المظالى متفرع من شارع الجمهورى - بملك / مصطفى امين عبدالجواد عاشور

261 - احمد مصطفى امين عبدالجواد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2047 ورقم قيد 45435    محل رئيسى  عن تجارة الحذيه, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه - 

بملك / مصطفى امين عبدالجواد عاشور

262 - احمد محمود عبدالجواد فارس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 45436    محل رئيسى  عن مكتب تسويق للملبس الحريمى البيتى, بجهة محافظة البحيرة ش 

فليفل بجوار الجمعيه رجال العمال - ش الزهور - بملك / احمد فكرى السيد سليمان عيد

263 - عبدالناصر عاطف عبدالناصر الزمراني تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2050 ورقم قيد 45437    محل رئيسى  عن تجارة حبوب, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / 

سعيد عاطف عبدالناصر الزمراني
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264 - السيد محمد السيد يحيى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2051 

ورقم قيد 45438    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة العوجا - بملك / محمد السيد محمد السيد 

يحيى

265 - صباح محمد محمود البياض تاجر فرد  رأس ماله 1,500.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2056 

ورقم قيد 45439    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الشراك - بملك / محمد محمود البياض

266 - احمد محمد توفيق عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2057 

ورقم قيد 45440    محل رئيسى  عن تجارة الخردوات, بجهة محافظة البحيرة شارع بورسيعد الخيرى سابقا - 

بملك / عبدالقوى سعيد عبدالقوى خليفه

267 - هويده رجب اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2064 ورقم قيد 45441    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة 

ع الصاوى  - بملك / محمد ابراهيم عبدالسلم فتح الباب

268 - على عوض خليل فرجانى ابومضاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2068 ورقم قيد 45442    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة البحيرة عقار رقم 3 عزبه 

ابومضاوى - بملك / عوض خليل فرجانى

269 - محمد فتحى محمد غالى خطاب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2070 ورقم قيد 45443    محل رئيسى  عن مزرعه انتاج حيوانى تسمين وحلب, بجهة محافظة البحيرة قريه 

المل شمال التحرير - بملك / فتحى محمد غالى خطاب

270 - عبدالمحسن محمد عبدالعظيم شفتر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2075 ورقم قيد 45444    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت )ترميم(, بجهة محافظة البحيرة 400مغازى عزب 

بسنتواى - بملك / سعد محمد عبدالعظيم شفتر

271 - عايده موسى مسعود داود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2079 

ورقم قيد 45445    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة البحيرة النوباريه - قرية العدل غرب النوباريه - بملك / محمد محمود محمد عيد

272 - ريهام حسن شاذلى صالح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2080 

ورقم قيد 45446    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة البحيرة زهره العمومى - بملك / عبدالكريم محمد 

حسانين

273 - سعاد خميس محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2084 

ورقم قيد 45447    محل رئيسى  عن محل علفه, بجهة محافظة البحيرة الكنايس - بملك / شاديه خميس محمود 

حسن

274 - شريف كمال يس معتوق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2086 

ورقم قيد 45448    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة البسلقون - بملك / معتوق فاروق 

معتوق

275 - شعبان سعيد عبدالفتاح رجب فوده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2087 ورقم قيد 45449    محل رئيسى  عن مكتب خدمه نظافه, بجهة محافظة البحيرة ش مستشفى الصفوه - 

بملك / ناديه مصطفى درويش الشاعر

Page 24 of 86 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

276 - عبدا عاطف علي سيف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2088 

ورقم قيد 45450    محل رئيسى  عن بيع منتجات نحل العسل, بجهة محافظة البحيرة شارع الشط - بملك / محمد 

عبدا عاطف سيف

277 - عبير سعد على محمد الوزان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2089 ورقم قيد 45451    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه بجوار 

المسجد الرابع - بملك / الشحات عيد عبدالرحيم عيد

278 - محمد ابراهيم عبدا البحيرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2092 ورقم قيد 45452    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة ششت النعام - بملك / 

عبدالحميد ابراهيم عبدا البحيرى

279 - زكريا محمد موسى مصطفى موسى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2094 ورقم قيد 45453    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير, بجهة محافظة البحيرة اول طريق 

النشو - بملك / يحيى محمد موسى مصطفى

280 - صيدليه د / احمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2095 

ورقم قيد 45454    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة امليط - بملك / صبرى اسماعيل عبدالعزيز 

عيد

281 - عبدالناصر عيد عيسى حمدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2102 ورقم قيد 45455    محل رئيسى  عن قطع غيار جررات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة امام مركز 

الشرطه - بملك / حسين عيسى حمدان محمد

282 - ايمن جمعه محمد محمود عويس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2117 ورقم قيد 45456    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين 

ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات (, بجهة محافظة البحيرة برج القبطان - 2 شارع المحكمه - بملك / دعاء ربيع السيد عبدالغنى

283 - ماهر هليل عبدالمقصود الحوفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2118 ورقم قيد 45457    محل رئيسى  عن تجميع مخلفات ارز, بجهة محافظة البحيرة ابو زامل كوم القناطر - 

بملك / عبدالمقصود هليل عبدالقصود غيث

284 - عبدالعاطى رمضان عوض خطاب غلب تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2120 ورقم قيد 45458    محل رئيسى  عن بيع الحبوب القشور والعلف لنتاج الحيوان ومستلزمات 

انتاج حيوانى وداجنى واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه - نديبه - بملك / رمضان عوض خطاب غلب

285 - محمد رمضان عوض خطاب غلب تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2121 ورقم قيد 45459    محل رئيسى  عن بيع الحبوب والعلف لنتاج الحيوان ومستلزمات انتاج حيواني 

ودواجن واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه - بملك / رمضان عوض خطاب غلب

286 - شريف سامح عبدالعال نوار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2122 ورقم قيد 45460    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة شبرا - 5 شارع عثمان بن 

عفان متفرع من ش طورسينا - بملك / ندا ابراهيم الزلبانى

287 - فرج محمد عبدالقادر مخيون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2129 ورقم قيد 45461    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة قريه القاهر بجوار مستودع 

البوتاجاز - التمثال - شمال التحرير - بملك / خميس مهني رحومه عويد
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288 - علء احمد محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2136 

ورقم قيد 45462    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد وتعبئة وتغليف جميع انوع الطيور, بجهة محافظة البحيرة 

شارع الجمهوريه طريق امليط -بملك / سعاد سعيد محمود

289 - محمود رجب محمد ابوعجور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2142 ورقم قيد 45463    محل رئيسى  عن توزيع اكسسوارات موتوسيكلت, بجهة محافظة البحيرة ابو سعيد 

لقانه - بملك / هدي عوض عبدالتواب الصالحي

290 - بخيت نعيم فهمى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2143 

ورقم قيد 45464    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة ابيس قرية 4/1 - بملك / محمد 

دومه مسعود ابراهيم

291 - محمد صلح هلل خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2145 

ورقم قيد 45465    محل رئيسى  عن تجاره ورقيات ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة الحدائق - بملك 

/ احمد محمد صقر نوفل

292 - ابراهيم خالد مصطفى نعيم القمحاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 2151 ورقم قيد 45466    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة البحيرة ش على عياد من ش 

المعهد الدينى - بملك / خالد مصطفى نعيم القمحاوى

293 - سعاد عطيه السيد الشموني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2152 ورقم قيد 45467    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ابو خراش - بملك / صابر عطيه 

عبدالغني بيومي

294 - اماني ممدوح حسن علي حنوره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2154 ورقم قيد 45468    محل رئيسى  عن محل ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة البحيرة 

ش يوسف الميزانه - بملك / اسماء ممدوح حسن

295 - محمد محمود محمد عوران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2156 

ورقم قيد 45469    محل رئيسى  عن منظفات, بجهة محافظة البحيرة الضهريه - بملك / محمود محمد عوران

296 - اسما ابراهيم سعيد شحاته الغرباوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 2157 ورقم قيد 45470    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

لهذا النشاط (, بجهة محافظة البحيرة صيره - ش المحور بجوار محطة الكهرباء - بملك / ابراهيم محمد عبدالفتاح 

عثمان السيد شمس الدين

297 - ايهاب قاسم شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2158 

ورقم قيد 45471    محل رئيسى  عن معصرة قصب, بجهة محافظة البحيرة كوبرى الحيار شارع الباستين - بملك 

/ غنيه ابراهيم عبدالدايم

298 - مني عبدالمنعم محمد فريد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2159 

ورقم قيد 45472    محل رئيسى  عن تنميه مهارات وتعديل سلوك وصعوبات تعلم ) فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - عقار 379 الحي الثاني 

غرب النوبارية - بملك / اميره صبحي محسن اسماعيل

299 - رانيا عزت سعد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2160 

ورقم قيد 45473    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة الميزانه - امام الفرنسيسكان - 

بملك / محمد صلح مصطفى على
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300 - أشرف فوزي فكري حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2164 ورقم قيد 45474    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الناصر الرئيسي - شمال التحرير - 

بملك / حسام محمد عبدالهادي

301 - امير الضبع بخيت شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2165 

ورقم قيد 45475    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الناصر الرئيسى - شمال التحرير - بملك / 

محمد احمد عبدالمنعم محمد

302 - محمد ابراهيم عبدالمقصود حميده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2166 ورقم قيد 45476    محل رئيسى  عن محمصه, بجهة محافظة البحيرة التفتيش البحرى - جناكليس - بملك 

/ محمد عبدالسلم دسوقى

303 - محمد سعد عبدالمحسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2171 ورقم قيد 45477    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ابيس  6/7 - بملك / 

سعد عبدالمحسن ابراهيم ابوندا

304 - تامر بسيونى سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2172 

ورقم قيد 45478    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة ابيس القوميه - بملك / 

بسيونى سعد ابراهيم عريجه

305 - احمد محمد احمد الحملى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2174 

ورقم قيد 45479    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات انتاج دواجن وحيوان واعلف, بجهة محافظة البحيرة ش 

الجيش بجوار وابور النور - بملك / هناء محمد الزين زيدان

306 - احمد عبدا يوسف منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2175 ورقم قيد 45480    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - عقار 1 عبدالحليم 

محمود - بملك / عبدا يوسف منصور الشاذلي

307 - مسعود عبدالجليل عبدالراضى عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 2180 ورقم قيد 45481    محل رئيسى  عن تصديروتوريد وتجاره الخضار والفاكهه, بجهة محافظة 

البحيرة النوباريه - ق ابو العطاء غرب النوباريه - بملك / عبدالجليل عبدالراضى عبدالجليل عبدالراضى

308 - سعد عبدالشفيع عبدالحميد علم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2181 ورقم قيد 45482    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتسمين, بجهة محافظة البحيرة ابوفرين - 

ابوالشقاف - بملك / يونس عبدالشفيع عبدالحميد علم

309 - احمد ابوالعل ابراهيم عثمان عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2183 ورقم قيد 45483    محل رئيسى  عن مكتب توريدات غذائيه, بجهة محافظة البحيرة السوق التجارى 

- بملك / محمد ياسر احمد ابوالعل

310 - اسامه عبدالعزيز عبدالصادق عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2023-02-23 

برقم ايداع 2187 ورقم قيد 45484    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير) في حدود المسموح به قانونا 

طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة رزافه - بملك / عبدالصادق عبدالعزيز عبدالصادق

311 - احمد عطيه مداح فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2189 

ورقم قيد 45485    محل رئيسى  عن معرض ملبس ) فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة مدخل 

كفر الدوار بجوار مستشفي الصفا اعلي مركز ابو بكر للصيانه - بملك / صلح شحاته محمد ابو سوسو

Page 27 of 86 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

312 - مصطفى حسن عبدالحليم السليط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2190 ورقم قيد 45486    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلب وتسمين, بجهة محافظة البحيرة علوبه - بملك 

/ حسن عبدالحليم السليط

313 - محمد محمد ابراهيم عبدالسلم الطحان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2192 ورقم قيد 45487    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة الجزايرى بويط - بملك / 

محمد ابراهيم عبدالسلم الطحان

314 - علء ابراهيم عبدالدايم عطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2193 ورقم قيد 45488    محل رئيسى  عن مكتب تصدير موالح ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة ع يكن - بملك / هريدي ابراهيم عبدالدايم عطا

315 - اشرف سعيد عبدالغنى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2194 ورقم قيد 45489    محل رئيسى  عن صيانة طفايات حريق وتوريدات عموميه) فيما عدا النترنت 

والعماله وفى حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة ع بريك - بملك / هيام محمد فضل ا عبداللطيف

316 - عصام عبدالحميد عبدالونيس موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2195 ورقم قيد 45490    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة 

زهور المراء - بملك / عمرو عبدالحميد عبدالونيس موسى

317 - عمرو محمود ابراهيم مصطفى حجازى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2199 ورقم قيد 45491    محل رئيسى  عن تجارة اثاث, بجهة محافظة البحيرة شارع السعاف القديم - 

بملك / محمود ابراهيم مصطفى حجازى

318 - منى مبارك محمد حامد رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2201 ورقم قيد 45492    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة بسطره - بملك / زغلول محمد 

محمود مصطفى مبارك

319 - نوره مرضي حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2202 

ورقم قيد 45493    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة بسطره - بملك / احمد مرضي حامد محمد 

عثمان

320 - على حسن على الخولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2205 

ورقم قيد 45494    محل رئيسى  عن نقل بالسيارات وتوريد مستلزمات مزارع انتاج حيوانى, بجهة محافظة 

البحيرة النوباريه - رقم 27 بالسوق التجارى بالحى السكنى التانى - بملك / ازهار منصور زكى ايوب

321 - ياسمين عبدالزين سعد ا هيبه عبدالزين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2206 ورقم قيد 45495    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات انتاج حيوانى وداجنى ونخاله, بجهة محافظة 

البحيرة قرية جماع - بملك / عبدالزين سعدا هيبه عبدالزين

322 - حمدى ابراهيم عبدالمجيد عبدا حويقه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2208 ورقم قيد 45496    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قليشان - بملك / سميره فوزى 

محسب خليل

323 - عبدا عادل عبدا عبدالعاطي ونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2211 ورقم قيد 45497    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة البحيرة نكل العنب - بملك / 

عادل عبدا عبدالعاطي عبدا ونس
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324 - خالد عبدالعزيز محمود عوض كاشيك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2213 ورقم قيد 45498    محل رئيسى  عن دهان سيارت, بجهة محافظة البحيرة عزبة ابوكاشيك - بملك / 

امينه عنتر ابوجاموس

325 - محمود عبدالعزيز محمود حسن رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2221 ورقم قيد 45499    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة برج الزعيم - ش قناة السويس - 

السعرانيه - بملك / محمد محمود محمد قناوى

326 - عبدالغنى حسن عبدالغنى علوة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2223 ورقم قيد 45500    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة البحيرة السوق التجارى - بملك / امير 

المؤمنين - بملك / محمد حامد احمد على

327 - محمد خميس عبدالغفور عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2224 ورقم قيد 45501    محل رئيسى  عن مواد غذائيه, بجهة محافظة البحيرة الطريق الدولى بجوار ابيس - 

بملك / ابراهيم السيد عطيه همام

328 - أحمد محمود عبدالشافي سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2226 ورقم قيد 45502    محل رئيسى  عن مكتب تدريب لغات وحاسب الي ) فيما عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة البحيرة 4 ش السكندريه 

- بملك / محمود عبدالشافي سالم محمد

329 - خالد احمد عبدالعزيز مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2231 ورقم قيد 45503    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة الدورايه - بملك / حنان مدنى 

عبدالعظيم شحاته

330 - صفاء خالد محمد الصافى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2235 ورقم قيد 45504    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات انتاج حيوانى وداجنى ونخاله, بجهة محافظة البحيرة 

منشاة راغب - بملك / مبروكه محمد محمد الشاعر

331 - نهله محمد محمود سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2237 ورقم 

قيد 45505    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الناصر شمال التحرير - بملك / مجدى عبدالحليم 

ابراهيم غلب

332 - محمد عبدالستار حماد شوشان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2240 ورقم قيد 45506    محل رئيسى  عن مكتب وتصدير  حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الخليليه - 

بملك / هيثم محمد عبدالستار حماد

333 - محمود شحاته شاكر عسكريه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2243 ورقم قيد 45507    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة البحيرة قريه منشيه المل - بملك / 

نوال احمد محمد متولى ابراهيم

334 - مصطفى خميس مصطفى جادا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2246 ورقم قيد 45508    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة منيه بنى منصور - بملك / كمال السيد 

محمد السكافى

335 - احمد سعد على محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2247 

ورقم قيد 45509    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة البحيرة دبيى ش نور الدين - بملك / فتح ا 

محمد محمد ابوالمكارم
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336 - د / مؤمن حجاج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2252 ورقم قيد 

45510    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة لقانه - بملك / طلعت عبدالغفار حسن حجاج

337 - بدوى محمد بشيرى خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2254 

ورقم قيد 45511    محل رئيسى  عن مقاولت ومكتب توريدات, بجهة محافظة البحيرة قريه الحويجى شمال 

التحرير - بملك / سامح محمد محمد عبدا

338 - السيد عباس السيد فراج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2257 

ورقم قيد 45512    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة البحيرة مدينه قونيا امام مدرسة صلح الدين - بملك / 

احمد ماضي عباس السيد فراج

339 - محمد خميس سعد هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2260 

ورقم قيد 45513    محل رئيسى  عن تربيه الدواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه الصعايده - بملك / يحيى كمال 

احمد اسماعيل

340 - حسن مسعود سليم عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2264 ورقم قيد 45514    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة البحيرة جنبواى - بملك / محمد مسعود 

عبدالسلم ابواحمد

341 - عبدالحميد ابراهيم عبدا البحيرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2265 ورقم قيد 45515    محل رئيسى  عن تجارة حبوب, بجهة محافظة البحيرة ششت النعام - بملك / 

محمد ابراهيم عبدا البحيرى

342 - هاجر محمود حسن سابق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2267 

ورقم قيد 45516    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة البحيرة كفر دمتيوه - 

بملك / محمود حسن السيد

343 - تامر على عبدالعاطى على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2269 

ورقم قيد 45517    محل رئيسى  عن بيع بوابات حديد, بجهة محافظة البحيرة ارض المانجو - جناكليس - بملك / 

حسن محمد محمد غريب

344 - )الصباغ للمبيدات الزراعيه (محمد السيد عبدالعزيز الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 2270 ورقم قيد 45518    محل رئيسى  عن مبيدات ومخصبات وتقاوى زراعيه, 

بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / صفوت السيد عبدالعزيز الصباغ

345 - )الشباسى للمبيدات الزراعيه( ياسر سعيد عبدالحميد محفوظ الشباسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 

قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2273 ورقم قيد 45519    محل رئيسى  عن مبيدات ومخصبات وتقاوى 

زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / محمد عبدالعزيز عبدالونيس

346 - احمد عبدا محمد على عبدالحميد نصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2278 ورقم قيد 45520    محل رئيسى  عن مكتب توريد لحوم, بجهة محافظة البحيرة المام مالك - 

الشارع العمومى - بملك / محمد فكرى محمد على عبدالحميد

347 - هشام احمد عوض محمد ابوحسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2281 ورقم قيد 45522    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة قريه جواد 

حسنى - بملك / رجب عوض محمد ابو حسين
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348 - ماجده محمود خميس غلب تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2293 

ورقم قيد 45523    محل رئيسى  عن محل لبيع الحبوب والقشور والعلف والنتاج الحيوانى ومستلزمات انتاج 

حيوانى وداجنى واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه - نديبه - بملك / نصر رجب يوسف حسين غلب

349 - توماس انيس شوقى صابر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2294 

ورقم قيد 45524    محل رئيسى  عن ثلجة موز, بجهة محافظة البحيرة ع عقاب - بملك /منى على شحاته

350 - احمد محمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2296 

ورقم قيد 45525    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة البحيرة ع ابوالخير جبارس 

بحرى - بملك / محمد احمد عبدالعزيز الحليوى

351 - زينب ابراهيم احمد غلب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2297 

ورقم قيد 45526    محل رئيسى  عن بيع القشور والحبوب والعلف لنتاج الحيوان ومستلزمات انتاج حيوانى 

وداجنى واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه - نديبه - بملك / يسرى سيد عبدالعليم ابوسمره

352 - محمد فكيه احمد ابراهيم داود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2299 ورقم قيد 45527    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة بسطره - بملك / فكيه احمد 

ابراهيم داود

353 - على ماهر فؤاد على الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2300 ورقم قيد 45528    محل رئيسى  عن بيع القشور والحبوب والعلف لنتاج الحيوان ومستلزمات انتاج 

حيوانى وداجنى واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه - نديبه - بملك / فوزى عبدالعظيم حسن فرحات

354 - سالى فوزى عبدا عبدالهادى غلب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2303 ورقم قيد 45529    محل رئيسى  عن بيع القشور  والحبوب  والعلف لنتاج الحيوان ومستلزمات 

انتاج حيوانى وداجنى واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه  - نديبه - بملك / يسرى سيد عبدالعليم ابوسمره

355 - عماد حمدي محمد مدين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2305 

ورقم قيد 45530    محل رئيسى  عن موبيلت, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قريه ابو بكر الصديق - بملك / 

عبدالهادي رمضان صالح محمود

356 - محمود السيد ممدوح احمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2308 ورقم قيد 45531    محل رئيسى  عن اسمده ومبيدات, بجهة محافظة البحيرة مؤسسه البستان - بملك / 

احمد السيد ممدوح احمد عبده

357 - زهره محمود السيد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2309 

ورقم قيد 45532    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة الحدين - 

بملك / رفاعى محمد محمد الشرقاوى

358 - حسن علي حسن رمضان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2310 

ورقم قيد 45533    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير وبيع مبيدات ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة 

البحيرة زهراء - الحدائق - بملك / ابراهيم سعد عبدالمطلب ابراهيم

359 - خضره فوزى عبدالعظيم فرحات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2316 ورقم قيد 45534    محل رئيسى  عن بيع القشور والحبوب والعلف والنتاج الحيوانى ومستلزمات 

انتاج حيوانى وداجنى واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه - نديبه - بملك / فوزى عبدالعظيم حسن فرحات
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360 - محمود سلطان عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2317 ورقم قيد 45535    محل رئيسى  عن محل فراشه, بجهة محافظة البحيرة ش المنشيه الجديده بجوار 

المستشفى العام - بملك / جلل سلطان عبدالحميد محمد

361 - عبداللطيف محمد عبداللطيف خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2320 ورقم قيد 45536    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لتصنيع الموبليا, بجهة محافظة البحيرة ع 

الحسينى - رزافه - بملك / فاتن نبيل لطفى ادم

362 - النعناعي للشيكولته والبن ) محمد محمد انور سالم النعناعي ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 2321 ورقم قيد 45537    محل رئيسى  عن بيع شيكولته وبن, بجهة محافظة 

البحيرة يمين الداخل علي شارعي 10 و 16 ناصية بالعقار ناحية عزب شبرا - بملك / حوض الكرداسي قسم ثاني 

حزيمه - بملك / محمد محمد انور سالم النعناعي

363 - ثروت عبدالسميع حسن حسن نصير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2322 ورقم قيد 45538    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة عزبه شبل ق . 

ابوقير - بملك / حسام حسن محمد ابراهيم

364 - سميه بهنسى محمد دهميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2323 

ورقم قيد 45539    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ارض الجمعيه - بملك / امين اسماعيل 

ابوالخير نور الدين

365 - محمد حسن محمود اللقاني تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2325 

ورقم قيد 45540    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اعلف, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش الروضه شبرا - 

بملك / محمد رياض الصعيدي

366 - تفاحه رزق السيد حسن عمرو تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2329 ورقم قيد 45541    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قرية الثالثه منحل - بملك / سعديه محمد 

بكرى على حلو

367 - عماد عبدالقادر خليل عمار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2331 

ورقم قيد 45542    محل رئيسى  عن محل نظارات, بجهة محافظة البحيرة ش البريد الجديد - بملك / انور محمد 

السنوسى شحاته

368 - علء السيد عبده عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2333 ورقم قيد 45543    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اعلف, بجهة محافظة البحيرة شبرا - ش المعهد 

الدينى - بملك / حسنين رياض الصعيدى

369 - خديجه محمد عبدالعليم ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2334 ورقم قيد 45544    محل رئيسى  عن بيع القشور والحبوب والعلف لنتاج الحيوانى ومستلزمات انتاج 

حيوانى وداجنى واعلف, بجهة محافظة البحيرة الغللبه - نديبه - بملك / يسرى سيد عبدالعليم ابوسمره

370 - احمد سمير محمد محمد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2336 ورقم قيد 45545    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة ش الزهراء - بملك / سوسن عبدالعليم عبدالرحيم

371 - محمود سمير محمد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2338 

ورقم قيد 45546    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة البحيرة ش 

المدارس - بملك / صلح على عتابى حسن
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372 - عبدا محمد عبداللطيف عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2340 ورقم قيد 45547    محل رئيسى  عن بيع اعلف جمله وقطاعى, بجهة محافظة البحيرة عزبه الخليج - 

سيدى عقبه - بملك / محمود نصرا عبدالحميد

373 - عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد حماده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2342 ورقم قيد 45548    محل رئيسى  عن معرض بيع مستلزمات انتاج حيواني وداجني, بجهة محافظة 

البحيرة كوم سيف - بركه غطاس - بملك / احمد السيد عبدالسلم سعد

374 - ايه هشام زيدان بشاره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2343 

ورقم قيد 45549    محل رئيسى  عن اغذيه جافه, بجهة محافظة البحيرة عقار رقم 4 خلف مستشفى الصدر - 

بملك / كمال محمد عبدالحميد الصماد

375 - حسن رجب السيد الديب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2344 

ورقم قيد 45550    محل رئيسى  عن بقاله ومنتجاتها, بجهة محافظة البحيرة 3 دمتيوه - ش مسجد السلم - بملك / 

حامد فتحي المل

376 - احمد شعبان عبدالمجيد حموده القطورى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2345 ورقم قيد 45551    محل رئيسى  عن حلقه وقص شعر الرجال, بجهة محافظة البحيرة العوامر - 

بملكه

377 - حاتم عاطف حاتم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2347 

ورقم قيد 45552    محل رئيسى  عن ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة المسين - بملك / محمد احمد فؤاد 

محمد عبدالحميد عجوه

378 - مصطفى محمد مختار محمد ابراهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-27 

برقم ايداع 2348 ورقم قيد 45553    محل رئيسى  عن قطع غيار كهرباء سيارت, بجهة محافظة البحيرة حى 

السلم - بملك / منى فازع على فازع عابد

379 - تادرس مكرم وهبه حنا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2358 

ورقم قيد 45554    محل رئيسى  عن غربله وفرز وتعبئه حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة طريق 

جناكليس - بملك / انطونيوس مجدى رزق حنا منصور

380 - فرحات غالى عبدالعزيز جويده الهرش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2360 ورقم قيد 45555    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة صيدناوى الكبرى - 

سيدى غازى - بملك / ربيع غالى عبدالعزيز جويده

381 - اسلم سلمه محمد عبدالفتاح الغرباوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2361 ورقم قيد 45556    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره معدات بحريه, بجهة محافظة البحيرة حوض 

الشيخ عيسي - بملك / سلمه محمد عبدالفتاح الغرباوي

382 - محمد السيد مصطفي حجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2365 ورقم قيد 45557    محل رئيسى  عن بيع وتجاره الملبس الجاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة البحيرة شارع الوحده العربيه بجوار مصنع الحناوي - بملك / وفاء محمد محمود سليمان

383 - محمد سعيد عبدالرشيد قريطم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2367 ورقم قيد 45558    محل رئيسى  عن معرض سيارات ودراجات بخاريه, بجهة محافظة البحيرة ش 

الشونه - بملك / احمد عبدالهادى محمد قريطم
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384 - امانى جميل ابراهيم فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2368 ورقم قيد 45559    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة البحيرة ش الجلء امام المستشفى 

العام - بملك / نصريه عبدالحليم السنوسى

385 - صفاء قطب محمد الشافعي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2370 

ورقم قيد 45560    محل رئيسى  عن منظفات وبقاله, بجهة محافظة البحيرة منيه بني منصور - بملك / عطيه 

عصام عطيه رضوان

386 - حسان عبدالعزيز شلبى على شراره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2371 ورقم قيد 45561    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة البحيرة نكل 

العنب - بملك / عبدالعزيز شلبى على شراره

387 - محمد حمدى متولى حجاج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2373 ورقم قيد 45562    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح 

والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات (, بجهة محافظة البحيرة شارع الجناين - بملك / نهى حمدى متولى حجاج

388 - ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم محمد على قنديل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-28 

برقم ايداع 2374 ورقم قيد 45563    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت وصيانه, بجهة محافظة البحيرة 

الوفاء - بملك / ابراهيم محمد محجوب النجار

389 - ايمن سامي عبدالرؤوف حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2377 ورقم قيد 45564    محل رئيسى  عن مطعم وكافيتريا, بجهة محافظة البحيرة سنهور - بملك / جمعه 

رمضان عبدا ) جمعيه سنهور الزراعيه (

390 - توفيق الشحات توفيق عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2378 ورقم قيد 45565    محل رئيسى  عن تركيب شبكات رى تنقيط, بجهة محافظة البحيرة عزبه ابو غريب - 

زواية صقر - بملك / محمد الشحات توفيق عبدالعزيز

391 - عماد عبدالحميد الشناوى سلم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2379 ورقم قيد 45566    محل رئيسى  عن بيع وتجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة ع الغرباوى - بملك / 

محمد على الشهاوى

392 - اسلم عزت محمد محمد شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2384 ورقم قيد 45567    محل رئيسى  عن بيع سجائر, بجهة محافظة البحيرة زاوية غزال - بملك / 

عزت محمد محمد شرف الدين

393 - عبدالكريم رياض ابراهيم مختار تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2385 ورقم قيد 45568    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة دقدوقه - بملك / عبير فايز 

سنوسى عبدالجليل

394 - حياه عاطف احمد الشباسي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2386 

ورقم قيد 45569    محل رئيسى  عن محل بيع مصنوعات جلديه, بجهة محافظة البحيرة ش ابراهيم الدسوقي - 

بملك / هاله عبدالرؤف عبدالسميع

395 - محمد رمضان محمد محمود العابد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2387 ورقم قيد 45570    محل رئيسى  عن بيع حلوي من العجين, بجهة محافظة البحيرة شارع البنط - بملك / 

رمضان رمضان محمد العابد
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396 - مصطفى سيد فراج عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2388 ورقم قيد 45571    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة منزل 214 العقاد - 

بملك / ساميه يوسف على شويته

397 - حمدى احمد حماده عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2390 

ورقم قيد 45572    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فى حدود المسموح به قانونيا(, بجهة محافظة البحيرة عزبه 

ابوالفضل - بملك / لطفى على اسماعيل عبده

398 - احمد يونس عبدالسلم بشت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2393 ورقم قيد 45573    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة البحيرة الحدائق خلف المطافى - بملك / 

عبدا يونس عبدالسلم جاد بشت

399 - وفاء عبدالمحسن مصطفى ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2398 ورقم قيد 45574    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات, بجهة محافظة البحيرة النجيلى - 

بملك / مسعد عبدالعال ابراهيم عبدالعال

400 - محمد جلل احمد محرم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2407 

ورقم قيد 45575    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة زاويه غزال - الكوبرى القديم - بملك / فتحى 

محمد محمود الطير

401 - محمود محمد عبدالطيف حرحش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2408 ورقم قيد 45576    محل رئيسى  عن توزيع غازات ) اكسجين/ هيليوم(, بجهة محافظة البحيرة قراقص - 

بملك / عبدالونيس عبدالكريم محمد اسماعيل

402 - موسي فايد عبدالدايم كريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2409 

ورقم قيد 45577    محل رئيسى  عن محل علفه وحاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة التحرير الخامس - 

ق المجد - بملك / سامي سيد حسن محمد

403 - اسماعيل رجب اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2411 ورقم قيد 45578    محل رئيسى  عن سروجى سيارات, بجهة محافظة البحيرة السكه الجديده - بملك / 

صبرى عبدالستار اسماعيل ابراهيم

404 - صيدلية د / سالى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2415 

ورقم قيد 45579    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة عزبة بحرى - برسيق - دمسنا -بملك / 

محمود على مصطفى على

405 - محمد حامد بدوى يحيى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2417 

ورقم قيد 45580    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة البحيرة قرية عباس العقاد - بملك / 

محمود حامد بدوى يحيى
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فروع الفراد

1 - عبد المقصود عبد ا عبد الفتاح على  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1303 ورقم قيد   4422  محل 

فرعى  عن ورشة حداده وخراطة  بجهة محافظة البحيرة النوباريه - ش ابو بكر - قرية عبدالعظيم ابو العطا - بملك / 

مجدي جاد غالي عبدالسيد

2 - محمد صبرى عبدالخالق مطاوع  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1322 ورقم قيد   39708  محل فرعى  

عن كافيه  بجهة محافظة البحيرة داخل النادي وادي النطرون - بملك / نادي وادي النطرون الرياضي

3 - عبدا فرحات عبدا عبدالقادر  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1318 ورقم قيد   41807  محل فرعى  

عن محل علفه  بجهة محافظة البحيرة شارع الوحده الزراعيه - المحموديه بملك / عصام فرحات عبدا عبدالقادر

4 - سعد اسماعيل يوسف محمد فايد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1385 ورقم قيد   6583  محل فرعى  

عن مصنع طوب طفلى  بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مصنع طوب طفلى بالعنوان شابور بملك / 

عشماوى السيد على النمس - بايداع   بتاريخ 2023/2/5 لللسجل 6583 سجل غرفة دمنهور

5 - وائل وصفى ثابت عطيه  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1422 ورقم قيد   11124  محل فرعى  عن 

اكسسوار محمول  بجهة محافظة البحيرة شارع محمد عامر - بملك / احمد محمد زكريا حميده

6 - احمد عبده احمد خليل  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1393 ورقم قيد   45197  محل فرعى  عن بيع 

ملبس داخليه  بجهة محافظة البحيرة الناصر - شمال التحرير - بملك / سعيد حسين احمد الجندي

7 - محمد رجب عفيفي رجب  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1426 ورقم قيد   33653  محل فرعى  عن 

تصدير حاصلت زراعيه  بجهة محافظة البحيرة اليمان ط - بملك / اسامه فتحي عطاا

8 - مبروك محمد عبدالعزيز مالك  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1461 ورقم قيد   43476  محل فرعى  

عن مبيدات ومخصبات زراعيه  بجهة محافظة البحيرة ش الفردوس - من ش الجمهوريه - بملك / احمد حسن احمد 

عيسي

9 - اسامه احمد ابراهيم محمود  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1570 ورقم قيد   7344  محل فرعى  عن 

معرض لتجارة السيارات  بجهة محافظة البحيرة طريق شبراخيت دمنهور - امام مصنع الثلج  - بملك / هبه جمال 

مصطفي مرسي

10 - محمد عبد المنعم عبدا ضيف  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1549 ورقم قيد   31505  محل فرعى  

عن  قطع غيار غسالت وثلجات  بجهة محافظة البحيرة شارع السكه الجديده - بملك / عبدالمنعم عبدا ضيف

11 - قنديل للصناعات الهندسيه  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1558 ورقم قيد   45267  محل فرعى  

عن مصنع عدسات نظارات  بجهة محافظة الغربية تعدل الى ش0 طلعت حرب -الجمهوريه بملك/ محمد هاشم محمد 

احمد

12 - قنديل للصناعات الهندسيه  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1558 ورقم قيد   45267  محل فرعى  

عن مصنع عدسات نظارات  بجهة محافظة البحيرة زرزارة قريه السلم _ بملك/ ايمن حسن امين مخيمر

13 - سمير محمد محمود عيسي  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1628 ورقم قيد   26185  محل فرعى  

عن قطع غيار سيارات وتكاتك  بجهة محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط قطع غاير سيارات وتكاتك 

بالعنوان 22 شارع جمال عبدالناصر - ايتاي البارود - بملك / ولء حمدي احمد محمد التراس باليداع رقم 0000 

بتاريخ 2023/02/09 سجل تجاري غرفة دمنهور

14 - سالم ابراهيم عبد العزيز محمود  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1620 ورقم قيد   32534  محل 

فرعى  عن  تصدير  بجهة محافظة البحيرة جناكليس - بملك / وليد عبدالوهاب عثمان حمد

15 - مصباح شوقى محمد حامد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1622 ورقم قيد   33474  محل فرعى  

عن ادوات منزليه  بجهة محافظة البحيرة قرية ناصر - بملك / محمد محمود عبدالمنعم عامر

16 - عماد سمير صابر قدوس سليمان  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1716 ورقم قيد   16100  محل 

فرعى  عن الحبوب  بجهة محافظة البحيرة ع عاشور - ابو المطامير - البحيرة  - بملك / صابر سمير صابر قدوس

17 - محمد عبدالعزيز مختار محمود شاهين  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1701 ورقم قيد   41724  

محل فرعى  عن ورشه نجاره  بجهة محافظة البحيرة ابو مسعود - بملك / علي احمد السيد احمد عطيه
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18 - محمد محمد مصطفي ابو شلبايه  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1697 ورقم قيد   45315  محل 

فرعى  عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (  بجهة محافظة البحيرة شارع صلح سالم - بملك / فاطمه 

حمزه محمد

19 - اسلم عطيه محمد ابراهيم  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1788 ورقم قيد   13742  محل فرعى  

عن معرض سيارات  بجهة محافظة البحيرة ابيس 6/3 - كفر الدوار  - بملك / عطيه محمد ابراهيم سلمان

20 - هيثم السعيد محمد عبدالمنعم  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1795 ورقم قيد   21284  محل فرعى  

عن  ثلجة خضروات وفاكهه  بجهة محافظة البحيرة بالعنوان قرية بذور  - بملك / فتحى محمد ابوالسعود كرم

21 - حمدى رضا محمد البردان  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1778 ورقم قيد   22705  محل فرعى  

عن مكتب تصدير ) في حدود المسموح به قانونا (  بجهة محافظة البحيرة شارع اوجيني - بجوار مسجد الرقم - بملك / 

رضا محمد خليل البردان

22 - حسن مجدى الشربينى الشربينى قديح  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1762 ورقم قيد   28808  

محل فرعى  عن مستودع غاز  بجهة محافظة البحيرة ع صميده كاشيك - ابو المطامير - بملك / هيبه المام المام - 

محمد مجدي الشربيني الشربيني - اميره مجدي الشربيني الشربيني - دنيا مجدي الشربيني الشربيني

23 - عبدالجليل صبري محمد عبدالجليل  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   1865 ورقم قيد   45375  محل 

فرعى  عن تجاره وتوزيع العلف والحاصلت الزراعيه بالجمله  بجهة محافظة البحيرة ش ترعه الكلبه ارض 

الحوفي - بملك / محمد صبري محمد عبدالجليل

24 - احمد مصطفى محمد عبدالعزيز  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1906 ورقم قيد   36159  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت  بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه حوش عيشي - بملك / مروه خميس محمد السعيد 

ابراهيم

25 - محمد يوسف عبدا يوسف  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1915 ورقم قيد   39855  محل فرعى  

عن مكتب استيراد وتصدير) في حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 

فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (  بجهة محافظة البحيرة 

النوبارية - قرية ابو اليسر شارع عمومي - بملك / مصطفي محمود حامد مصطفي المصري

26 - على شهاوى على القزعه  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2036 ورقم قيد   9025  محل فرعى  عن 

تجارة موتوسيكلت أستعمال و جديد  بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مكتب مقاولت بالعنوان ق المصنع ك 

73 - غرب النوباريه  - بملك / ابراهيم على محمد محمد ابوالسعد بايداع   بتاريخ 2023/2/20 لللسجل 9025 سجل 

غرفة دمنهور

27 - محمد صابر حسين حسنين محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2027 ورقم قيد   19818  محل 

فرعى  عن قطع غيار توك توك  بجهة محافظة البحيرة قرية ابو غزالة - بملك / حسين صابر حسين حسانين

28 - زكريا سعيد رزق عبدالحليم خليل  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2015 ورقم قيد   22807  محل 

فرعى  عن تجارة و توزيع فلتر المياة  بجهة محافظة البحيرة عمارة 76 ش بلل - بملك / محمود منصور عبدا 

الديب

29 - ايمن صلح عبد النبي عبد السيد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2024 ورقم قيد   30651  محل 

فرعى  عن مكتب تأجير سيارات  بجهة محافظة البحيرة شارع الجرمي - بملك / محمود صلح عبدالنبي عبدالسيد

30 - احمد فوزي عيد اسماعيل محسن  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2008 ورقم قيد   44009  محل 

فرعى  عن محل مبيدات واسمدة  بجهة محافظة البحيرة الدراوية البحرية - بملك / محمود سعداوي محمد كريم

31 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2078 ورقم قيد   33302  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت معماريه  بجهة محافظة البحيرة ابو كاشيك - بملك / كرم واعر السيد ابراهيم

32 - محمود صبرى محمد عبدالجليل  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2109 ورقم قيد   44937  محل 

فرعى  عن  تجارة وتوزيع العلف والحاصلت الزراعيه بالجمله  بجهة محافظة البحيرة ش ترعه الكلبه ارض 

الحوفى - بملك / محمد صبري محمد عبدالجليل
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33 - محمود صبرى محمد عبدالجليل  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2116 ورقم قيد   44937  محل 

فرعى  عن مكتب نقل جماعى )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(  

بجهة محافظة البحيرة خلف بنك س اى بي ش عبدالسلم الشاذلي بملك / محمد صبرى محمد عبدالجليل

34 - احمد محمد لبيب محمد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2170 ورقم قيد   26112  محل فرعى  عن 

مقاولت عموميه وتوريدات النقل ومواد بناء ومحاصيل زراعية و تأجير معدات  بجهة محافظة البحيرة التفتيش الول 

- بجوار المدرسه البتدائيه - العشر الف - بملك / محمد لبيب محمد

35 - صيدليه د  حبشى سعد فضه  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2220 ورقم قيد   28432  محل فرعى  

عن صيدلية  بجهة محافظة البحيرة العكريشه - شارع سيدي عبيد - بملك / جمعه وربيع والسيد عبد ا محمد عبيد

36 - السعيد شعبان محمد السعيد  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2288 ورقم قيد   4921  محل فرعى  عن 

الستيراد والتصدير وتجارة السيارات  بجهة محافظة البحيرة مجمع المحاكم - بملك / موسى جمعه موسى ريف ا

37 - اسماء السيد عبد العزيز الجوينى  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2276 ورقم قيد   11490  محل 

فرعى  عن مبيدات زراعية  بجهة محافظة البحيرة شارع الشعراوي - بملك / ابراهيم محمد الصافي حسن

38 - صلح السيد ابراهيم الخوالقة  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2242 ورقم قيد   29032  محل فرعى  

عن تربيه دواجن  بجهة محافظة البحيرة الحماميه - مركز دمنهور - بملك / حنان السيد ابراهيم الخوالقه - ياسمين السيد 

ابراهيم الخوالقه - ايناس السيد ابراهيم الخوالقه - رحاب السيد ابراهيم الخوالقه
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قيود الشركات

1 - شركه محمد عبده هاشم وشريكه مصطفي محمد عبده هاشم شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1415 ورقم قيد  45212    مركز عام  عن استصلح واستزراع الراضي 

الصحراويه والبور  بجهة محافظة البحيرة ك 55 طريق مصر اسكندريه الصحراوي - بملك / فاطمه اسماعيل 

رياض حسانين

2 - شركة محمد زكي احمد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1521 ورقم قيد  45256    مركز عام  عن تجميع وتبريد وتصنيع اللبان  بجهة محافظة البحيرة منشأة سعيد - 

بملك / خديويه يونس عبدالنبي يونس

3 - ابراهيم حامد محمد عبدالله العجيبي وشريكته شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1531 ورقم قيد  45257    مركز عام  عن مخبز افرنجي ) سياحي (  بجهة 

محافظة البحيرة حي الشروق - بملك / محمد محمود محمود هليل

4 - ابوالخير عبدالستار حميده ترابيس وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    1728 ورقم قيد  45326    مركز عام  عن تجارة وتوريد العلف والمحاصيل الزراعية 

والتقاوي ومشتقاتها  بجهة محافظة البحيرة قريه حفص - بملك / عواطف عبدالرحمن حسن حميده ترابيس

5 - شركه وائل شعبان حسن وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1734 ورقم قيد  45329    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة البحيرة ش ابو زيد خلف الصرف 

المغطي - بملك / وائل راوي غيضان مشرف

6 - شركة احمد سمير محمد الفدادني وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    1769 ورقم قيد  45344    مركز عام  عن التوريدات العمومية والمقاولت العمومية المتكاملة ) 

فيما عدا توريدات العمالة والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا (  بجهة محافظة البحيرة م لقانة 

- بملك / سمير محمد الفدادني

7 - شركه صلح صلح عبدالعاطي اسماعيل وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    1781 ورقم قيد  45346    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة 

البحيرة ش ابو زيد خلف الصرف المغطي - بملك / وائل راوي غيضان مشرف

8 - مدحت محمد محمود مهدي وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    1831 ورقم قيد  45363    مركز عام  عن المقاولت العموميه وتوريدات مواد بناء  بجهة محافظة 

البحيرة شبرا - شارع علي بن ابي طالب - بملك / طارق ابراهيم سيد بهنسي عبدا

9 - عادل حسب النبي حسين حبيب وشركائه شركة  رأس مالها 45,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    1930 ورقم قيد  45399    مركز عام  عن تجارة قطع غيار سيارات  بجهة محافظة البحيرة ش 

الجمهوريه - بملك / احمد محمود حامد مسعود

10 - محمد عبدالفتاح محمد عبدالوهاب وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    1948 ورقم قيد  45405    مركز عام  عن عموم التصدير وتجارة مهمات المصاعد  بجهة 

محافظة البحيرة عمارة الندلس 3 خلف الوقاف المتفرع من شارع عبدالسلم الشاذلي - بملك / محمد عبدالفتاح 

محمد عبدالوهاب

11 - ايهاب محمد فؤاد عبدالسلم الشريف وشركاه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    1952 ورقم قيد  45407    مركز عام  عن مقهي وعرض مصنفات سمعيه وبصريه ) فيما عدا 

خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة البحيرة ميدان المحطه المصريه شارع 

المام محمد عبده - بملك / غنيم عبدالرؤف عصر

12 - شركه جمعه عبدالكريم يونس وشريكه عماد عبدالحليم يونس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2029 ورقم قيد  45428    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة 

البحيرة الغيته - بملك / عبدالكريم يونس عبدالكريم
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13 - شركه حامد حامد السيد عطيه وشريكه سعد محمد عبدالعزيز مصطفي احمد شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2280 ورقم قيد  45521    مركز عام  عن 

المقاولت العموميه  بجهة محافظة البحيرة ع خالد - بملك / اسلم عصام محمد خيرا

فروع الشركات

1 - احمد مرعى يونس الغندور وشركاه   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1458 ورقم قيد   29779   

فرعى  عن مقر اداري  بجهة محافظة البحيرة برج وجدي الدور الثالث شارع المدارس - مركز بدر - بملك / هاني 

محمد نادر ابراهيم

2 - المل للستثمار الزراعي والتنمية و التوريدات الزراعية   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1458 

ورقم قيد   29779   فرعى  عن مقر اداري  بجهة محافظة البحيرة برج وجدي الدور الثالث شارع المدارس - 

مركز بدر - بملك / هاني محمد نادر ابراهيم
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 محو - شطب

1 - عمر عبد السلم ابراهيم ابوسعيفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   2320 قيد فى 11-10-2009 برقم ايداع  

1096 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

2 - علء إبراهيم عبدالحميد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   15745 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع  

4887 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

3 - شرين ناجى عبدالهادي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22223 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع  

3702 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

4 - يوسف محمد يوسف التمساحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22226 قيد فى 26-06-2019 برقم ايداع  

3706 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

5 - خلود عبدالهادى فوزى عبدالهادى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25382 قيد فى 24-02-2020 برقم 

ايداع  1364 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

6 - محمد السعيد عبدالفتاح القطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   27133 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  4782 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

7 - ابراهيم جوده على جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33932 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  8101 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

8 - اسلم محمد فوزي عبدالحليم منصور عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   43030 قيد فى 28-09-2022 برقم 

ايداع  11133 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

9 - محمد مصطفى خميس محمود المليح  تاجر فرد سبق قيده برقم   44929 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع  

579 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

10 - مجدى نادر نصرى فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11207 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع  2088 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط واقتصار على الرئيسى فقط

11 - رابح محمد عبدالمنعم عبدالواحد راضى )راضى لتشكيل و تركيب الهياكل المعدنيه(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   21346 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع  2089 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل 

ترك التجاره وانعدام النشاط

12 - رابح محمد عبدالمنعم عبدالواحد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21346 قيد فى 18-01-2022 برقم 

ايداع  794 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

13 - هانى احمد سالم الشوربجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22437 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع  4076 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

14 - سمير عبد ربه محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27421 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  

5276 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

15 - كرم صبرى محمود احمد حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   34882 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

9660 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

16 - غزاله عبدالحفيظ ضيف ا عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   42138 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع  8890 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

17 - امال عبدالغنى عبده الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24178 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع  7140 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارة نهائيا

18 - امال عبدالغنى عبده الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24178 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع  1443 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارة نهائيا

19 - امال عبد الغنى عبده الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24178 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  

3052 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارة نهائيا
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20 - صالح محمد عبدالعزيز طلحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   26859 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع  

4162 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا لنعدام النشاط التجاري

21 - محمد صبحى شعبان احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   31991 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع  

4841 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

22 - هاجر ابراهيم محمد عوض سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32000 قيد فى 14-06-2021 برقم 

ايداع  4859 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا لنعدام النشاط التجاري

23 - جاد للدوات المنزلية ) صبحي عبدالعزيز علي جاد احمد (  تاجر فرد سبق قيده برقم   43156 قيد فى 

04-10-2022 برقم ايداع  11382 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

24 - عطايا عبدالواحد عباس على  تاجر فرد سبق قيده برقم   43871 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع  

13182 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

25 - عبدالستار منصور عبدالجواد قويدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   43872 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع  

13183 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

26 - فرحانه منصور عبدالجواد قويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم   43891 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع  

13220 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

27 - خيرى عبدالمقصود محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   2454 قيد فى 16-09-2014 برقم ايداع  

1572 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل التوقف عن نشاط المحل الرئيسي الخر ونشاطه 

تجارة الزيوت والمنتجات البترولية واقتصار النشطة علي مزرعة دواجن و محطة تموين وخدمة سيارات 

بترومين و مستودع غاز فقط

28 - سمير خليفه محمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   24258 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  7278 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

29 - سعيد محمود محمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   32709 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  

6133 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

30 - سعيد محمود محمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   32709 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

8543 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

31 - اميرة محمد محمد عبدالعزيز مطر الزقم  تاجر فرد سبق قيده برقم   43015 قيد فى 27-09-2022 برقم 

ايداع  11090 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

32 - احمد سليمان حسن الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   8926 قيد فى 07-04-2015 برقم ايداع  907 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

33 - عبدا ابراهيم فتحى عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   23322 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع  

5564 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

34 - احمد عبدالسيد عبدالسلم عبدالسيد ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25690 قيد فى 15-03-2020 برقم 

ايداع  1906 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة وانعدام النشاط التجارى نهائيا 

للفرع

35 - اسماء صلح بسيونى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   32797 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع  

6289 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

36 - بكر عبدالراضي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   37403 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

13602 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

37 - احمد فرحات عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39606 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  3828 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

38 - سمير محمد احمد البسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم   44202 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع  

13863 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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39 - سعيد عبدالموجود محمود الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3633 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

7594 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره الفرع وانعدام نشاطه

40 - ياسمين محسن محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   7517 قيد فى 09-06-2014 برقم ايداع  947 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

41 - سحر أبو المجد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   9352 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع  1558 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

42 - هيام سعد احمد المنوفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   35952 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  11344 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

43 - علء احمد عبيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36458 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  12116 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

44 - عبدالغنى الصافى عبدالغنى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   37993 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  

953 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

45 - على محمد على ابوسمره  تاجر فرد سبق قيده برقم   44337 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع  14179 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

46 - عتمان مصطفى عمر ابو جبين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6560 قيد فى 04-09-2013 برقم ايداع  

1070 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

47 - اشرف عبدالصادق محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16242 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع  104 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

48 - محمد جمعه فريد عبدالقوى العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17235 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  

1822 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

49 - مبروك عبداللطيف مبروك احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22850 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  

4794 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

50 - كريمة محمد عطية رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28721 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع  7565 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

51 - ساميه جمال محمود ابراهيم الخيوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32963 قيد فى 10-08-2021 برقم 

ايداع  6545 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

52 - خالد فتحى على طلبه الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35557 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

10751 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

53 - ربيع طه عبدالواحد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   36724 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

12522 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

54 - ايمان محمد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37176 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

13341 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

55 - رمضان عبد الشافى رمضان عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   4179 قيد فى 17-03-2011 برقم 

ايداع  334 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

56 - عوض يوسف خليفه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   23186 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع  5344 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

57 - جمعه شعبان عبدالمنعم غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   34029 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  8254 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

58 - ميلد جرجس عوض لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   39134 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  2954 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

59 - رمضان حمزه مسلم زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   39564 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  3753 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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60 - محمد حسن عبدالمالك سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   44041 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع  

13502 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

61 - احمد شوقى انور موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5899 قيد فى 01-01-2013 برقم ايداع  9 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

62 - عزت عادل عزت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8053 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع  1847 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

63 - محمد احمد سعد محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24353 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع  7447 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

64 - عبدالمجيد عاطف محمد عباس الركايبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29813 قيد فى 31-01-2021 برقم 

ايداع  863 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

65 - جوزيف ميخائيل يوسف صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   31210 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  

3364 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

66 - حسام عيد رجب محمد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   36315 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

11908 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

67 - عبدالرحمن ابراهيم حسن عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   43234 قيد فى 10-10-2022 برقم 

ايداع  11556 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

68 - صبحى سعد حسين شراكى عويدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   3567 قيد فى 26-09-2010 برقم ايداع  

1228 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

69 - محمد احمد عثمان حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15970 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع  5285 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

70 - محمود محمد احمد عبدالغنى دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم   22874 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع  

4827 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

71 - محمد كرم حلمى عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   30128 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع  

1407 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره ونعدام النشاط

72 - مدحت جابر بحر مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم   32297 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  5370 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

73 - مصطفى صبحى سليمان سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   39570 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  

3764 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

74 - ايمان صبحي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41742 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع  7924 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

75 - مكتب حسون للتصدير ) محمد ابراهيم محمد حسون (  تاجر فرد سبق قيده برقم   43278 قيد فى 

12-10-2022 برقم ايداع  11656 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

76 - على نصر محمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   43425 قيد فى 23-10-2022 برقم ايداع  12082 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

77 - غاده غريب محمد خليل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6108 قيد فى 07-03-2013 برقم ايداع  311 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

78 - دنيا سيد حسين حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15771 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع  4921 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

79 - مجدى عزت عبدالجواد زنباع  تاجر فرد سبق قيده برقم   27893 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع  

6083 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

80 - محمود عبدالسميع مبروك عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   31137 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع  

3246 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا
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81 - مديحه كامل السيد عبدالمجيد دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم   32872 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  

6397 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

82 - شيماء اسماعيل قطب عزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم   34284 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  8685 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

83 - شحات جابر على احمد الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37125 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

13160 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

84 - محمد عبدالعزيز خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم   10795 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع  530 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل لنعدام النمشاط التجارى

85 - احمد فؤاد ابراهيم فياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   12918 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع  4122 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

86 - ونس لهندسة المصاعد )ياسر خميس محمد يوسف ونس(  تاجر فرد سبق قيده برقم   14831 قيد فى 

06-08-2017 برقم ايداع  3034 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

87 - نسيم فوزى راغب رسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   15068 قيد فى 07-09-2017 برقم ايداع  3551 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

88 - سامي مختار الكومي عبدالحميد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36754 قيد فى 13-12-2021 برقم 

ايداع  12574 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

89 - احمد ماهر شعبان الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم   36775 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  12610 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

90 - عبدالحميد السيد عبدالحميد حسين الخضرجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38592 قيد فى 2022-02-14 

برقم ايداع  1983 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

91 - محمد على نويجى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44266 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع  14007 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

92 - افراج فتحى محمد عريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   44682 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع  15041 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

93 - السعداوى للتنميه الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   2839 قيد فى 11-03-2010 برقم ايداع  338 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

94 - مبارك السيد بسيوني مقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   5705 قيد فى 15-10-2012 برقم ايداع  1083 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا لوفاة التاجر

95 - هانى ربيع رمضان عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   16543 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع  

597 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

96 - مصطفى محمد محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   17886 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع  3000 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

97 - على محمود ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   22051 قيد فى 03-06-2019 برقم ايداع  3335 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

98 - حسن سامي حسين ابوعاصي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24880 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  445 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

99 - على مصطفى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25748 قيد فى 23-03-2020 برقم ايداع  1998 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

100 - فرحات يونس على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   32543 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  

5820 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

101 - عاطف السعيد عبدالعزيز علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32856 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  

6376 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره
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102 - مرايف ابراهيم سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34315 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  8740 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

103 - محمود رجب عبده شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   35684 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  

10948 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

104 - حسام بدر كمال علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   36022 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  11433 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

105 - ايمن طه عبدا عبدالهادي حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   39725 قيد فى 22-03-2022 برقم 

ايداع  4039 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

106 - سعاد محمد محمد البتانونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3212 قيد فى 10-06-2010 برقم ايداع  800 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

107 - فاطمه انور طاهر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   4612 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع  956 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

108 - طه عبدالمعطى صالح زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   11361 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع  

1464 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

109 - سنيه سعد عطيه الشاملى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20033 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع  6939 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

110 - محمد حسن جوهر مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   20749 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع  1009 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

111 - محمود عبدالحفيظ محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   29539 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  

6870 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع الكائن بالعنوان النجيلي - ابو 

المطامير - البحيرة - بملك / عبدالواحد عبدالواحد عبدالحليم عبدالواحد واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

112 - ابانوب نصر وهبه شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32700 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  6118 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

113 - محمد سمير عبداللطيف محمود شبكه  تاجر فرد سبق قيده برقم   33822 قيد فى 13-09-2021 برقم 

ايداع  7931 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

114 - شيماء ابراهيم رجب عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33829 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  

7939 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

115 - محمد كامل عبدالمنعم حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   34941 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

9754 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

116 - احمد ضيف على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35955 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  11347 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

117 - ناجح محمد مفتاح عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39398 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  3423 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

118 - سالمه احمد على فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   45345 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع  1770 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

119 - عمرو عبدالمعبود فتحى عبدالمعبود جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10207 قيد فى 2015-11-12 

برقم ايداع  2948 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

120 - محمد إبراهيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   13208 قيد فى 05-01-2017 برقم ايداع  107 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

121 - عبدالرازق كامل عيسي حمدان الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   35670 قيد فى 20-09-2022 برقم 

ايداع  10791 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل التوقف عن الفرع واقتصار النشاط علي 

الرئيسي فقط
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122 - منال الرضا الشايخ الصابر رحيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   40428 قيد فى 24-04-2022 برقم 

ايداع  5770 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

123 - احمد عادل رمضان شعبان الغول  تاجر فرد سبق قيده برقم   43033 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع  

11140 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

124 - عبدالحميد انور عبدالهادى محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4986 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع  

3953 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط فى الفرع

125 - هانى محمد عبدالمطلب شفيق شبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28266 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع  

6757 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

126 - علء عبدالنبي محمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   39282 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

3196 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

127 - احمد عبدالصبور محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44105 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  

13634 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

128 - حسام رجب عوض على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22652 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع  

4438 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التحاره وانعدام النشاط

129 - اشرف جوده شحات جوده عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   26069 قيد فى 01-06-2020 برقم 

ايداع  2767 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

130 - متولي حامد هنداوي ابو سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33298 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

7112 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا وانعدام النشاط

131 - محمد السيد محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   33509 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  7445 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

132 - احمد ابراهيم يونس ابراهيم صوبع  تاجر فرد سبق قيده برقم   34322 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  

8754 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

133 - احمد صالح حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39661 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  3929 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

134 - ابراهيم محمود محمد عامر عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11233 قيد فى 06-04-2016 برقم 

ايداع  1252 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

135 - عبدالرحمن عاطف عبدالحميد الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21146 قيد فى 18-03-2019 برقم 

ايداع  1760 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

136 - اسلم ربيع اسماعيل بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27311 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع  

5069 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

137 - رضا عبدالفتاح عبدالحكيم يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27770 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  

5877 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

138 - مصطفي عبدالخالق عبدالحليم محمد ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   33785 قيد فى 2021-09-12 

برقم ايداع  7870 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

139 - محمد هنداوى يسن عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   33982 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

8172 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

140 - بسيونى محمود بسيونى مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم   37471 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  

21 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

141 - جمعه صبحى محمد محمد جراب  تاجر فرد سبق قيده برقم   39540 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  

3710 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

142 - عبدالحميد معوض خميس غرابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   39587 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  

3788 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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143 - سمير منصور محمد عبد المالك  تاجر فرد سبق قيده برقم   40307 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  

5541 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

144 - سعيد محمد سعد إبراهيم مشاحيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   11757 قيد فى 22-06-2016 برقم ايداع  

2130 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

145 - زين العابدين رمضان حماد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   16686 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع  

840 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

146 - عبير سمير محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   29029 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع  8108 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

147 - ايمان علي محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   34632 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  9265 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

148 - هيثم ابراهيم فتحي فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   35013 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  9883 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

149 - عز فخري حزين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   43120 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع  11316 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

150 - منى عبد الباسط محمد عنتر الصيرفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4001 قيد فى 02-08-2015 برقم 

ايداع  2042 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

151 - مجدى سليمان عبد الجليل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   4401 قيد فى 15-05-2011 برقم ايداع  

635 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

152 - حمدي حامد اسماعيل صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6027 قيد فى 10-02-2013 برقم ايداع  185 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

153 - حسن شعبان محمود حسن سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   15513 قيد فى 01-11-2017 برقم 

ايداع  4440 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

154 - علء ابراهيم عبدالمنعم محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22479 قيد فى 18-07-2019 برقم 

ايداع  4141 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط

155 - ناجح ناجى عبدالعاطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32203 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

5210 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة ونهائيا

156 - دعاء عبدالخالق حسن عبدالنبى الشطوخى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32865 قيد فى 2021-08-05 

برقم ايداع  6389 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

157 - عوض محمد عوض عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   35547 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  

10732 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

158 - عزه عادل عبدالمجيد حارس البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   35697 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  

10962 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

159 - احمد محمد عبده عبدالقوى الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   36646 قيد فى 09-12-2021 برقم 

ايداع  12388 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره

160 - فايده عبدالمعبود على البشبيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38165 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  

1239 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

161 - فرحات حسين علوانى عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   38721 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

2202 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

162 - احمد سعد محمود الجدع  تاجر فرد سبق قيده برقم   39493 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  3624 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

163 - يس عبد القادر عبدالمنعم خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   40212 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

5372 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط
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رأس المال

1 - اسلم لبيب ابوالفتح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   9385 قيد فى 10-06-2015 برقم ايداع   1611 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

2 - سعيد يوسف سعيد منصور) المنصور لنقل مواد البناء ( تاجر فرد سبق قيده برقم   19063 قيد فى 

26-09-2018 برقم ايداع   5094 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

3 - علء محمود عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19454 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع   

5847 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - ابراهيم شحاته محمد غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم   37782 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع   524 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - ريحاب سمير عبد الرازق غراب تاجر فرد سبق قيده برقم   41000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   

6125 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - همت محمد صالح ابوسعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   27008 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع   4463 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - محمد عطيه عبدالسلم نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   23823 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع   6480 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

8 - فتحى شكرى عبدالعزيز الشول تاجر فرد سبق قيده برقم   41203 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   

6617 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - خيري عبد المقصود محمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   2454 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع   

1427 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

10 - خيرى عبدالمقصود محمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   2454 قيد فى 18-11-2009 برقم ايداع   

1260 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - خيرى عبدالمقصود محمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   2454 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع   

3600 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

12 - تامر جمعه محمود السيد سراج تاجر فرد سبق قيده برقم   17163 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع   

1703 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

13 - خالد سعد عبدالمقصود فضل ا تاجر فرد سبق قيده برقم   20702 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع   

923 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - سعيد رمضان عبدا محمد سالم العرج تاجر فرد سبق قيده برقم   31493 قيد فى 09-05-2021 برقم 

ايداع   3898 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

15 - صالح السيد محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   37862 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع   674 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - محمود حماده عبده شلبى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   42231 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   

9110 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - سحر محمد عبدالزين محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   43650 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع   

12610 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

18 - عونى حسن محمد الشرنوبي تاجر فرد سبق قيده برقم   17856 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع   

2942 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - اسلم عبدالعليم احمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم   40461 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   

5839 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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20 - منال محمد حسنين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29071 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع   8179 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

21 - عمار خميس عبدالجيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   45238 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع   

1489 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - محمد سمير جادا عطيه الرويهبى تاجر فرد سبق قيده برقم   22121 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع   

3496 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - سعد عبدالسلم حامد نوح تاجر فرد سبق قيده برقم   23607 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع   6067 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

24 - احمد فتحى محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   34523 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   9082 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - محمد عبدالرحيم عبدالجليل السيد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   44611 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع   14867 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - هبه منصور عبداللطيف عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   41764 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع   

7981 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - سماح عبدالحميد محمود إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   15119 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع   

3660 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

28 - عماد سمير صابر قدوس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   16100 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع   

5519 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

29 - عبدالسلم محمد محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   43630 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع   

12569 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - رضا محمد الشحات شرخ تاجر فرد سبق قيده برقم   7219 قيد فى 25-03-2014 برقم ايداع   472 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - حمدى رضا محمد البردان تاجر فرد سبق قيده برقم   22705 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع   4532 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - رؤوف صبحي حبيب ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   39800 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع   

4165 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - احمد شحاته عبد اللطيف حسين عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم   5890 قيد فى 26-12-2012 برقم ايداع   

1351 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - وليد صلح الدين عيد نوفل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   18759 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع   

4524 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - صيدلية د  حاتم عوض مرضي تاجر فرد سبق قيده برقم   31609 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع   

4113 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - مسعد سعد عبده عشم ا تاجر فرد سبق قيده برقم   5072 قيد فى 29-01-2012 برقم ايداع   91 فى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

37 - جمال محمد مختار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16132 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع   5587 فى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - عبد ا رمضان عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19360 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع   

5679 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - صلح على يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21418 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع   2232 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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40 - حجازي للستثمار العقاري )مدحت احمد زكي عبدا حجازي( تاجر فرد سبق قيده برقم   25867 قيد فى 

26-04-2020 برقم ايداع   2335 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

250,000.000

41 - محمد يوسف عبدا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   39855 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع   4286 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  800,000.000

42 - هشام محمد رمضان العسيلي تاجر فرد سبق قيده برقم   42654 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع   

10191 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

43 - محمد عبدالكريم محمود مبروك الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم   45250 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع   

1508 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

44 - محمد عبدالمولى عطيه عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   16099 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع   

5516 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

45 - محمود فوزى كامل محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   43818 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع   

13061 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - على شهاوى على القزعه تاجر فرد سبق قيده برقم   9025 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع   1055 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - سمر احمد محمد سعد احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   37472 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع   23 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

48 - محمود رفعت الدسوقى عبدالغفار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6957 قيد فى 12-01-2014 برقم ايداع   

53 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

49 - محمود رفعت الدسوقى عبدالغفار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6957 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع   

6054 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

50 - عادل محمد مصطفى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   11356 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع   1459 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - احمد كامل حنفي محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   34631 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع   

9264 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

52 - حنفى جمعه حنفى عتلم تاجر فرد سبق قيده برقم   38285 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   1481 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - حمزه عقبه محى التلبانى تاجر فرد سبق قيده برقم   5112 قيد فى 15-02-2012 برقم ايداع   160 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - جورج عاطف حكيم نجيب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   9033 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع   

1073 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - ناديه السيد عبد اللطيف فوده تاجر فرد سبق قيده برقم   9900 قيد فى 09-09-2015 برقم ايداع   2420 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

56 - ألبرت مكرم بولص بغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم   15802 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع   4977 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

57 - عبداللطيف خليل محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   37892 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع   750 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - حنان محمود عثمان عيد بطور تاجر فرد سبق قيده برقم   1608 قيد فى 26-02-2009 برقم ايداع   239 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

59 - السعيد شعبان محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   4921 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع   1418 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

Page 52 of 86 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

60 - ابراهيم محمد ابراهيم السيد هويدي تاجر فرد سبق قيده برقم   28771 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع   

7662 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

61 - صلح السيد ابراهيم الخوالقة تاجر فرد سبق قيده برقم   29032 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع   

8112 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - صلح السيد ابراهيم الخوالقة تاجر فرد سبق قيده برقم   29032 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع   

8113 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - حسين رجب طه عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   29499 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع   303 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

64 - اسلم عبدالعليم احمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم   40461 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   

5839 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

65 - عبدالونيس منصور عبدالونيس عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   43316 قيد فى 16-10-2022 برقم 

ايداع   11768 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

66 - عمرو محمد محمود شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   45280 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع   1597 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

67 - جمال محمد حسن شقيدف تاجر فرد سبق قيده برقم   35983 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع   11379 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

68 - الصافي عبدالرازق عبدالجواد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   44417 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع   

14372 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000
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العناوين 

1 - عبد المقصود عبد ا عبد الفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم    4422 قيد فى 19-05-2011 برقم ايداع    

662 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

ورشه حداده وخراطه بالعنوان النوباريه - ش ابو بكر - قرية عبدالعظيم ابو العطا - بملك / مجدي جاد غالي 

عبدالسيد باليداع رقم 1303 بتاريخ 2023/02/01

2 - اسلم لبيب ابوالفتح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    9385 قيد فى 10-06-2015 برقم ايداع    1611 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كفر مجاهد - بملك / لبيب ابو الفتح صالح

3 - محمود شفيق عبدالعاطى حمدى تاجر فرد سبق قيده برقم    28702 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع    

7525 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطه رقم 3038 رمزيه من 405

من 178 خارج الزمام حى الصديق الجديده - بملك / منصور صبحى جامع مرعى

4 - ابراهيم شحاته محمد غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم    37782 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    524 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع خضره البحريه - تبع عزب شبرا - 

بملك / خميس سعيد عطيه عيسوي

5 - محمد صبرى عبدالخالق مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم    39708 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

4014 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

كافيه بالعنوان داخل النادي وادي النطرون - بملك / نادي وادي النطرون الرياضي باليداع رقم 1322 بتاريخ 

2023/02/01

6 - عبدا فرحات عبدا عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    41807 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

8075 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط محل علفه 

وعنوانه شارع الوحده الزراعيه - المحموديه بملك / عصام فرحات عبدا عبدالقادر بايداع  1318لللسجل 

41807 سجل غرفة دمنهور

7 - مجدى نادر نصرى فوزى تاجر فرد سبق قيده برقم    11207 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع    1206 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الرئيسى الخر  تصنيع و 

تعبئة منظفات صناعية - كائن / عزبة الصعايدة - كوم الفرج - بملك / ايمان غبر مسيحه

8 - سعد اسماعيل يوسف محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    6583 قيد فى 11-09-2013 برقم ايداع    

1108 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مصنع طوب 

طفلى بالعنوان شابور بملك / عشماوى السيد على النمس - بايداع1385 بتاريخ 2023/2/5 لللسجل 6583 

سجل غرفة دمنهور

9 - وائل وصفى ثابت عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    11124 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع    1077 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع للرئيسي بنشاط اكسسوار 

محمول كائن بالعنوان شارع محمد عامر - ابو حمص - بملك / احمد محمد زكريا حميده باليداع رقم 1422 

بتاريخ 2023/02/05 سجل تجاري غرفة دمنهور

10 - صلح محمد محمد على بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    36703 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

12491 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم حفين كوم الفرج- بملك / 

صلح محمد محمد على بركات

11 - احمد عبده احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    45197 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    1389 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط بيع ملبس 

داخليه بالعنوان الناصر - شمال التحرير - ابو المطامير - بملك / سعيد حسين احمد الجندي مودع برقم 1393 

بتاريخ 2023/02/05 سجل تجاري غرفة دمنهور
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12 - خيرى عبدالمقصود محمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    2454 قيد فى 18-11-2009 برقم ايداع    

1260 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن نشاط المحل الرئيسي 

الخر ونشاطه تجارة الزيوت والمنتجات البترولية واقتصار النشطة علي مزرعة دواجن و محطة تموين وخدمة 

سيارات بترومين و مستودع غاز فقط

13 - فايز محمد عبد الجواد عيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم    11378 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    

1489 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ام صابر - بملك / فايز محمد 

عبدالجواد عيد حشيش

14 - محمد رجب عفيفي رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    33653 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    7676 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط تصدير 

حاصلت زراعيه بالعنوان اليمان ط مركز بدر - بملك / اسامه فتحي عطاا باليداع رقم 1426 بتاريخ 

2023/02/06 سجل تجاري غرفة دمنهور

15 - مبروك محمد عبدالعزيز مالك تاجر فرد سبق قيده برقم    43476 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع    

12209 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مبيدات 

ومخصبات زراعيه بالعنوان ش الفردوس - من ش الجمهوريه - بملك / احمد حسن احمد عيسي باليداع 1461 

بتاريخ 2023/02/06 سجل تجاري غرفة دمنهور

16 - ابراهيم عبدالقوى غيث الحوفى تاجر فرد سبق قيده برقم    45160 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بنشاط مكتب 

رحلت بالعنوان عامريه امام شركة الفورمايكا السكندريه باليداع رقم 1627 مقيد برقم 70770 مكتب سجل 

تجاري غرفة السكندرية

17 - سعيد عبدالموجود محمود الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    3633 قيد فى 14-10-2010 برقم ايداع    

1319 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الفرع الكائن 

بشارع الثوره ) مخبز افرنجى ( واقتصار النشاط على الرئيسى الكائن خلف المحكمه كوم حماده والفرع الكائن 

بقناطر كفر بولين

18 - محمد عبدالرسول محمد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    7014 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

13000 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 2 شارع حسن سليمان - من 

شارع بورسعيد كينج عثمان - بملك / محمود خالد محمد محمد ابو هانى

19 - اسامه احمد ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    7344 قيد فى 22-04-2014 برقم ايداع    669 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط معرض السيارات 

بالعنوان طريق شبراخيت دمنهور - امام مصنع الثلج - شبراخيت - بملك / هبه جمال مصطفي مرسي باليداع 

رقم 1570 بتاريخ 2023/02/08

20 - يوسف شعبان على أحمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    9603 قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع    

1939 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زاوية غزال - أمانى حسن حسنى 

الخنيزى

21 - معرض الحوفى لتجاره السيارات ) محمد صلح كرم الحوفى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    13775 قيد فى 

14-03-2017 برقم ايداع    1104 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

تعدل نشاط الفرع ليصبح تجارة سيارات وتم تعديل عنوان الفرع الي الشراقوه تبع البعاديه _ بملك / عبده محمود 

محمود عيسوى باليداع بتاريخ 2023/02/08

22 - معرض الحوفى لتجاره السيارات ) محمد صلح كرم الحوفى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    13775 قيد فى 

14-03-2017 برقم ايداع    1104 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع 

ابوالجول - سحالى - بملك / عبدالمنعم شريف بلتاجى حسب ا
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23 - معرض الحوفي لتجارة السيارات ) محمد صلح كرم الحوفي ( تاجر فرد سبق قيده برقم    13775 قيد فى 

19-04-2020 برقم ايداع    2261 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

الشراقوه تبع البعاديه _ بملك / عبده محمود محمود عيسوى

24 - محمد عبد المنعم عبدا ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم    31505 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    

3924 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط قطع غيار 

غسلت وثلجات بالعنوان شارع السكه الجديده - بملك / عبدالمنعم عبدا ضيف بايداع  1549بتاريخ 

2023/2/8  لللسجل 31505 سجل غرفة دمنهور

25 - محمد سمير جادا عطيه الرويهبى تاجر فرد سبق قيده برقم    22121 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    

3496 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النوباريه - عقار الفيل النوباريه 

الجديده - بملك / احمد اسماعيل عمران

26 - محمد سمير جادا عطيه الرويهبى تاجر فرد سبق قيده برقم    22121 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    

3496 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل مسمى نشاط الفرع : 

مكتب تصدير )فى حدود المسموح به قانونيا( بالعنوان : الربع عزب حوض 11 مركز كفر لدوار - بملك / احمد 

اسماعيل ابراهيم سرحان

27 - محمد سمير جادا عطيه الرويهبى تاجر فرد سبق قيده برقم    22121 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع    

11262 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الربع عزب حوض 11 مركز 

كفر لدوار - بملك / احمد اسماعيل ابراهيم سرحان

28 - سمير محمد محمود عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    26185 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    2963 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط قطع غاير 

سيارات وتكاتك بالعنوان 22 شارع جمال عبدالناصر - ايتاي البارود - بملك / ولء حمدي احمد محمد التراس 

باليداع رقم 1628 بتاريخ 2023/02/09 سجل تجاري غرفة دمنهور

29 - سالم ابراهيم عبد العزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    32534 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

5809 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافة فرع بنشاط تصدير 

بالعنوان جناكليس - بملك / وليد عبدالوهاب عثمان حمد  بايداع 1620 بتاريخ 2023/2/9 للسجل 32535 

سجل غرفة دمنهور

30 - مصباح شوقى محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    33474 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    7392 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط ادوات 

منزليه كائن بالعنوان قرية ناصر - حوشي عيسي - بملك / محمد محمود عبدالمنعم عامر مودع برقم 1622 بتاريخ 

2023/02/09 مكتب سجل تجاري غرفة دمنهور

31 - احمد فتحى محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    34523 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    9082 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة امام كليه اللغه العربيه - بملك / الوحده 

المحليه لمركز ومدينه ايتاى البارود

32 - محمد حسنين خفاجه داود تاجر فرد سبق قيده برقم    34530 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    9089 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كفر الشيخ البستان - بملك / حسين محمد 

عبدالرحمن حسين

33 - امين يوسف امين احمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم    38272 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

1441 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زرازاره - بملك / محمود علء 

الصافي حسين عبدالمقصود

34 - عبدالحميد رمضان عبدالحميد الخويلدى تاجر فرد سبق قيده برقم    45116 قيد فى 30-01-2023 برقم 

ايداع    1153 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة البرنوجى - بملك  صبحى 

سعد غازى رشدان
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35 - احمد عبدالرازق مرسى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    45278 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع    

1591 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قليشان - بملك / عبدالرازق مرسى 

عبدالسلم الجندى

36 - كرم سعد عبدالعزيز عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    27643 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

5654 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابوالعدا  - بملك / محمد عبدالنبى 

ابراهيم عبدا

37 - محمد فتحى ابراهيم محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم    2046 قيد فى 05-07-2009 برقم ايداع    756 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة طيق شبراخيت دسوق - بملك / فوزيه 

عبدالسلم دبيان

38 - سماح عبدالحميد محمود إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    15119 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع    

3660 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه 2 مركز تدريب جناكليس - 

بملك / يوسف عبدالرازق يوسف عبدالفتاح

39 - عماد سمير صابر قدوس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    16100 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    

5519 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

الحبوب كائن بالعنوان ع عاشور - ابو المطامير - البحيرة  - بملك / صابر سمير صابر قدوس برأس مال 

1000000 مليون جنيه باليداع رقم 1716 بتاريخ 2023/02/13

40 - ايمن فتحى مرعى عبدالعزيز خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    24736 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العزبه البيضاء - بملك / اشرف 

عبدالهادى جمعه ابوشعيشع

41 - احمد احمد مختار علي تاجر فرد سبق قيده برقم    26346 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    3267 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه الحفناوي - بملك / عواطف منور 

عبدالعظيم

42 - محمد مبروك جابر السواحه تاجر فرد سبق قيده برقم    30335 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    

1793 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش عبدالسلم عارف - بملك / 

احمد مسعد عبدالمقصود الكبابجي

43 - محمد عبدالعزيز مختار محمود شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    41724 قيد فى 26-06-2022 برقم 

ايداع    7882 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي 

بنشاط ورشه نجاره كائن بالعنوان ابو مسعود - الدلنجات - بملك / علي احمد السيد احمد عطيه باليداع رقم 1701 

بتاريخ 2023/02/13 سجل تجاري غرفة دمنهور

44 - محمد منصور مكين عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    45194 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    1383 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المسين - بملك / حسين بسيونى محمود 

رجيعه

45 - محمد محمد مصطفي ابو شلبايه تاجر فرد سبق قيده برقم    45315 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    

1694 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

مكتب تصدير كائن بالعنوان شارع صلح سالم - بملك / فاطمه حمزه محمد باليداع رقم 1697 بتاريخ 

2023/02/13 سجل تجاري غرفة دمنهور

46 - اسلم عطيه محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    13742 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع    1029 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط معر ض سيارات 

بالعنوان ابيس 6/3 - كفر الدوار البحيره - بملك / عطيه محمد ابراهيم سلمان بايداع 1788 بتاريخ 2023/2/14 

للسجل 13742 لسجل غرفة دمنهور
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47 - تهامى عبد المالك عبد الحميد حسن مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    13811 قيد فى 19-03-2017 برقم 

ايداع    1176 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة طريق ابو المطامير كفر 

الدوار - بملك / عبدالرؤف امين عبدالحميد

48 - هيثم السعيد محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    21284 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    

1985 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط تلجة 

خضروات وفاكهه -بالعنوان قرية بذور ابوالمطامير - بملك / فتحى محمد ابوالسعود كرم بايداع1795 للسجل 

21284 بتاريخ 2023/2/14 سجل غرفة دمنهور

49 - حمدى رضا محمد البردان تاجر فرد سبق قيده برقم    22705 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    4532 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط مكتب 

تصدير كائن بالعنوان دمنهور - شارع اوجيني - بجوار مسجد الرقم - بملك / رضا محمد خليل البردان باليداع 

رقم 1778 بتاريخ 2023/02/14 سجل تجاري غرفة دمنهور

50 - حسن مجدى الشربينى الشربينى قديح تاجر فرد سبق قيده برقم    28808 قيد فى 02-12-2020 برقم 

ايداع    7712 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي 

بنشاط مستودع غاز بالعنوان ع صميده كاشيك - ابو المطامير - بملك / هيبه المام المام - محمد مجدي الشربيني 

الشربيني - اميره مجدي الشربيني الشربيني - دنيا مجدي الشربيني الشربيني برأس مال 100000 ) مائة الف 

جنيها فقط ل غير ( باليداع رقم 1762 بتاريخ 2023/02/14

51 - عبدالحميد طايل عبداللطيف قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    43340 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع    

11816 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع قاسم قطيفي - مصرف عيسي 

- البقعين - بملك /محمود طايل عبد اللطيف قاسم

52 - وليد صلح الدين عيد نوفل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    18759 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    

4524 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محل رقم 2 بالعماره رقم 3 

بالقطعه بدون رقم غرب المنطقه الصناعيه  - بملك / محمود على عبدالباسط حسن

53 - منصوره فتحى عوض صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    25202 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    

1057 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو جبران تبع نظاره المنيا - بملك 

/ سماره محمد طه العدروسى

54 - عبدالجليل صبري محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    45375 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    

1863 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسب بنشاط 

تجاره وتوزيع العلف والحاصلت الزراعيه بالجمله بالعنوان ش ترعه الكلبه ارض الحوفي - مدينه دمنهور - 

بملك / محمد صبري محمد عبدالجليل باليداع رقم 1865 بتاريخ 2023/02/15 سجل غرفة دمنهور

55 - احمد مصطفى محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    36159 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

11653 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

مكتب مقاولت بالعنوان كائن شارع الجمهوريه حوش عيشي - بملك / مروه خميس محمد السعيد ابراهيم برأس 

مال 50000 مودع برقم 1906 بتاريخ 2023/02/16 سجل تجاري غرفة دمنهور

56 - مسعود ايجبيت لتجاره السيارات )ايه مسعود عبدا مسعود عبدالعاطى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

39221 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع    3095 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة عزبة وحيده - بملك / عادل محمد محمد ابوسيف

57 - محمد يوسف عبدا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    39855 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

4286 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه فرع للرئيسي بنشاط مكتب 

استيراد وتصدير بالعنوان ابو المطامير - النوبارية - قرية ابو اليسر شارع عمومي - بملك / مصطفي محمود حامد 

مصطفي المصري برأس مال 800000 جنيه باليداع رقم 1915 بتاريخ 2023/02/16 سجل تجاري غرفة 

دمنهور
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58 - محمود مسعد بدران محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم    41969 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع    

171 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع هندى -بملك / ماهر عبدالمجيد 

عبدالصمد محمد

59 - محمود مسعد بدران محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم    41969 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع    

8456 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع هندى - بملك /ماهر عبدالمجيد 

عبدالصمد محمد

60 - امال عبدالنعيم عبدالطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42464 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

9706 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العقار رقم 1 ش المدارس - بملك 

/ فسيحه مهني تاوضروس

61 - هشام محمد رمضان العسيلي تاجر فرد سبق قيده برقم    42654 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع    

10191 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الشيخه البحرى من شارع 

فاطمه الزهراء - شبرا - بملك / هشام محمد رمضان العسيلى

62 - محمد كارم عون محمد حميد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    44877 قيد فى 11-01-2023 برقم ايداع    

444 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة نجع عكير طلمبات حلق الجمل - 

بملك / كارم عون محمد حميدو

63 - معرض النور لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    45162 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

1276 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الطريق السريع الجرادات بجوار 

السعاف - بملك / مديحه عبدالستار عبدا ابراهيم

64 - مجوهرات اباظه ) شريف مختار عوض اباظه تاجر فرد سبق قيده برقم    18850 قيد فى 2018-09-04 

برقم ايداع    4685 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش طلعت حرب - 

بملك / رامى وتامر مختار عوض اباظه

65 - على شهاوى على القزعه تاجر فرد سبق قيده برقم    9025 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع    1055 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بنشاط مكتب مقاولت 

بالعنوان ق المصنع ك 73 - غرب النوباريه  - بملك / ابراهيم على محمد محمد ابوالسعد بايداع   بتاريخ 

2023/2/20 لللسجل 9025 سجل غرفة دمنهور

66 - محمد صابر حسين حسنين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19818 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    

6532 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

قطع غيار توك توك بالعنوان قرية ابو غزالة - وادي النطرون - بملك / حسين صابر حسين حسانين باليداع رقم 

2027 بتاريخ 2023/02/20 سجل تجاري غرفة دمنهور

67 - زكريا سعيد رزق عبدالحليم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    22807 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    

4711 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش عبدالقادر خنيسه - بملك / 

حسن عبيد على الخولى

68 - زكريا سعيد رزق عبدالحليم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    22807 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    

4711 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط مكتب تجارة 

وتوزيع فلتر المياه بالعنوان عمارة 76 ش بلل - بملك / محمود منصور عبدا الديب بايداع   2015بتاريخ 

2023/2/20 لللسجل 22807 سجل غرفة دمنهور

69 - محمود عبدالحفيظ محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    29539 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    

372 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الفرع الكائن بالعنوان 

النجيلي - ابو المطامير - البحيرة - بملك / عبدالواحد عبدالواحد عبدالحليم عبدالواحد بنشاط حظيرة مواشي حلب 

وتسمين واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط
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70 - ايمن صلح عبد النبي عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    30651 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

2391 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

مكتب تأجير سيارات بالعنوان شارع الجرمي - وادي النطرون - بملك / محمود صلح عبدالنبي عبدالسيد باليداع 

رقم 2024 بتاريخ 2023/02/20 سجل تجاري غرفة دمنهور

71 - ظريف ابراهيم السنوسى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    40952 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

6026 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه القاهره - شمال التحرير - 

بملك / جمال الشحات عبدالرحمن

72 - احمد فوزي عيد اسماعيل محسن تاجر فرد سبق قيده برقم    44009 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

13442 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

محل مبيدات واسمدة بالعنوان الدراوية البحرية - ابو حمص - بملك / محمود سعداوي محمد كريم باليداع رقم 

2008 بتاريخ 2023/02/20 سجل غرفه دمنهور

73 - عادل محمد مصطفى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    11356 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع    

1459 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشية صدقي تبع البرنوجي - 

بملك / محمد محمد سيد احمد ابراهيم

74 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    33302 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    

7116 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

مكتب مقاولت معماريه بالعنوان ابو كاشيك - ابو المطامير - بملك / كرم واعر السيد ابراهيم باليداع رقم 2078 

بتاريخ 2023/02/21 سجل تجاري غرفة دمنهور

75 - عبدالرازق كامل عيسي حمدان الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    35670 قيد فى 15-11-2021 برقم 

ايداع    10929 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التوقف عن الفرع 

بنشاط قطع غيار جرارات واللت الزراعيه الكائن بالعنوان امام قسم شرطه وادى النطرون - بملك / حسين 

عيسى حمدان محمد الشيخ واقتصار النشاط علي الرئيسي فقط

76 - احمد محمود السيد محمود الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم    38174 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية زويل - غرب شبرا - طريق 

حوش عيسى - بملك / محمود محمود جاب ا مدين

77 - محمود صبرى محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    44937 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    

611 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط مكتب نقل 

جماعى داخليا ودوليا بالعنوان خلف بنك س اى بي ش عبدالسلم بملك / محمد صبرى محمد عبدالجليل بايداع رقم 

2116 بتاريخ 2023/2/21 سجل غرفة دمنهور

78 - محمود صبرى محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    44937 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    

611 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافة فرع بنشاط تجارة وتوزيع 

العلف والحاصلت الزراعيه بالجمله بالعنوان ش ترعه الكلبه ارض الحوفى - بملك / محمد صبري محمد 

عبدالجليل باليداع رقم 2109 بتاريخ 2023/2/21 سجل غرفة دمنهور

79 - علء علي سعد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    44980 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع    730 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه الوكيل - بملك / هانى صبحى شعبان نجم

80 - عبدالحميد انور عبدالهادى محارب تاجر فرد سبق قيده برقم    4986 قيد فى 18-12-2011 برقم ايداع    

1520 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الفرع بنشاط لحوم 

ودواجن مبرده ومجمده

81 - الشحات عبدالمعطى احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    11591 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    

1865 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه الكفاح - بملك / سند محمد 

عبدالحميد سند
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82 - رشا رمضان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18749 قيد فى 26-08-2018 برقم ايداع    4508 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم اضافة فرع بنشاط اتيليه وبيوتى 

سنتر بالعنوان 215 ش مصطفى عامر غبر رمل

83 - احمد محمد لبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26112 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع    2833 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط مقاولت 

عموميه وتوريدات النقل ومواد بناء ومحاصيل زراعية و تأجير معدات بالعنوان التفتيش الول - بجوار المدرسه 

البتدائيه - العشر الف - مركز ابو المطامير بملك / محمد لبيب محمد باليداع رقم 2170 بتاريخ 2023/02/22 

سجل غرفة دمنهور

84 - عبيد لتجارة السيارات ) هشام منصور ابراهيم سليمان ( تاجر فرد سبق قيده برقم    10349 قيد فى 

07-12-2015 برقم ايداع    3188 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع 

الوابور - الطريق الدولى - دفشو - بملك / عبدا سعد غازى

85 - صيدليه د  حبشى سعد فضه تاجر فرد سبق قيده برقم    28432 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

7051 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

صيدليه بالعنوان العكريشه - شارع سيدي عبيد - كفر الدوار - بملك / جمعه وربيع والسيد عبد ا محمد عبيد 

باليداع رقم 2220 بتاريخ 2023/02/23 سجل غرفه دمنهور

86 - حلمى عبدالعزيز محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    37901 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    781 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة الدكتور محمود جمال الدين تلة 

الجارحى ثروت - بملك / جبريل عيد عبدالونيس عبدالجليل

87 - السعيد شعبان محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    4921 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع    1418 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافة فرع بنشاط عموم الستيراد 

والتصدير وتجارة السيارات بالعنوان مجمع المحاكم - بملك / موسى جمعه موسى ريف ا بايداع 2288  بتاريخ 

2023/2/26 للسجل 4921 سجل غرفة دمنهور

88 - اسماء السيد عبد العزيز الجوينى تاجر فرد سبق قيده برقم    11490 قيد فى 11-05-2016 برقم ايداع    

1674 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

مبيدات زراعية بالعنوان شارع الشعراوي - مركز بدر - بملك / ابراهيم محمد الصافي حسن باليداع رقم 2276 

بتاريخ 2023/02/26 سجل غرفة دمنهور

89 - محمد السيد البشبيشى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    11797 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع    

2191 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الماذنه متفرع من ش 

الجمهوريه - بملك / ماهر قاسم حميده سعيد

90 - صلح السيد ابراهيم الخوالقة تاجر فرد سبق قيده برقم    29032 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    

8112 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط 

تربيه دواجن بالعنوان الحماميه - مركز دمنهور - بملك / حنان السيد ابراهيم الخوالقه - ياسمين السيد ابراهيم 

الخوالقه - ايناس السيد ابراهيم الخوالقه - رحاب السيد ابراهيم الخوالقه باليداع رقم 2242 بتاريخ 

2023/02/26 سجل غرفة دمنهور

91 - عبدالونيس منصور عبدالونيس عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    43316 قيد فى 16-10-2022 برقم 

ايداع    11768 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوامبو - بملك / حمدى 

محمود عبدالكريم على

92 - محمد زهير عبدالفتاح عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    44889 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    

487 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة السكه الجديده - بملك / احمد فتحى 

محمد
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93 - سماح صالح محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26285 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع    3151 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة طريق ابوالمطامير الصحراوى - بملك / 

صلح قطب عبدالتواب

94 - جابر عبدالحميد عبدالعال سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    42488 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع    

9756 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الشعراوى متفرع من 23 يوليو - 

بملك / فتحى فرج موسى عوض

95 - منى عبد الباسط محمد عنتر الصيرفى تاجر فرد سبق قيده برقم    4001 قيد فى 18-01-2011 برقم ايداع    

113 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن الفرع الكائن شارع 

التدريب المهنى بإيتاى البارود بملك / محمد سليمان دبور

96 - خالد صبرى السيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    10919 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    736 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط ادارة 

مطعم سياحي بالعنوان الجانب الشرقي لنادي شاطيء مصطفي كامل لضباط القوات المسلحة بمنطقة مصطفي 

كامل - سيدي جابر باليداع رقم 2595 مقيد برقم 71090 سجل غرفة السكندريه
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النشاط

1 - ماهر سامى عطاا عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  9770 قيد فى 20-08-2015 برقم ايداع    2211وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : الستيراد والتصدير وفرز وتعبئه حاصلت 

زراعيه

2 - الجندي لفرز وتجهيز الحاصلت الزراعيه ) احمد مدين ابراهيم الجندى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  20983 

قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    1441وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : 

حبوب واعلف

3 - محمود شفيق عبدالعاطى حمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  28702 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع    

7525وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : تجارة السمده والمبيدات والبذور 

والتقاوى

4 - طارق صبري محمد علي الدبابي تاجر فرد سبق قيده برقم  34935 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

9743وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : تعبئة زيوت طبيعيه وصناعيه وتعبئة 

مواد غذائيه

5 - ابراهيم شحاته محمد غباشى تاجر فرد سبق قيده برقم  37782 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    524

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط االي : معرض تجاره السيارات

6 - محمد صبرى عبدالخالق مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  39708 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

4014وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : كافيه

7 - عبدا فرحات عبدا عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  41807 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع    

8075وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة محل علفه

8 - فهمى رفيق فهيم ميخائيل عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  5610 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع    933

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : ورشة نجارة باب وشباك

9 - سعد اسماعيل يوسف محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  6583 قيد فى 11-09-2013 برقم ايداع    1108

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط : مصنع طوب طفلى

10 - احمد عبده احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  45197 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    1389وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : بيع ملبس داخليه

11 - فايز محمد عبد الجواد عيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  11378 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    

1489وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد وتصدير الحاصلت الزراعيه

12 - صالح السيد محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  37862 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    674وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : توريدات نجاره

13 - شادى محمد مبروك علم تاجر فرد سبق قيده برقم  6549 قيد فى 02-09-2013 برقم ايداع    1047وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : مكتب مزايدات ومناقصات ) علي النشاط الصلي 

)

14 - محمد رمضان ابراهيم بعيص تاجر فرد سبق قيده برقم  20094 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    

7044وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة : متعهد مشالت ومزادات ومناقصات حكوميه

15 - سلم عبدالحميد الشناوى عطيه سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  25372 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    

1340وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع وتجارة العلف

16 - احمد حسني عبدالخالق غالي تاجر فرد سبق قيده برقم  36393 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

12037وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : توريدات ) فيما عدا توريدات العماله 

والحاسب اللي والنترنت في حدود المسموح به قانونا ( علي النشاط الصلي
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17 - اسلم عبدالعليم احمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  40461 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    5839

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة : صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل 

لدى الغير

18 - يوسف شعبان على أحمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  9603 قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع    

1939وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مكتب خدمات السداد والدفع 

اللكتروني ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (

19 - معرض الحوفى لتجاره السيارات ) محمد صلح كرم الحوفى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  13775 قيد فى 

14-03-2017 برقم ايداع    1104وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

معرض سيارات

20 - معرض الحوفي لتجارة السيارات ) محمد صلح كرم الحوفي ( تاجر فرد سبق قيده برقم  13775 قيد فى 

19-04-2020 برقم ايداع    2261وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : 

تجاره سيارات

21 - محمد عبد المنعم عبدا ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  31505 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    

3924وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط : قطع غيار غسالت وثلجات

22 - احلم سعيد عبدالفتاح محمد الديهي تاجر فرد سبق قيده برقم  45139 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

1212وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : اعلف ومستلزمات مزارع وانتاج 

حيوانى وزراعى وتجارة حبوب

23 - محمد فاروق محمود موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  745 قيد فى 07-07-2008 برقم ايداع    800وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجاره المفروشات والمراتب الجاهزه 

والتوريدات والتوكيلت التجاريه

24 - عبدالباسط جمعه عبدالقادر جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  7156 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع    

380وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مركز صيانه وقطع غيار 

جرارات زراعيه

25 - محمد سمير جادا عطيه الرويهبى تاجر فرد سبق قيده برقم  22121 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    

3496وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى نشاط الرئيسى : مكتب تصدير )فى 

حدود المسموح به قانونيا(

26 - محمد سمير جادا عطيه الرويهبى تاجر فرد سبق قيده برقم  22121 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع    

11262وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى نشاط الفرع : مكتب تصدير )فل 

حدود المسموح به قانونيا(

27 - ممدوح طاهر معيوف طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  22653 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    4442

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجارة موبايلت

28 - سالم ابراهيم عبد العزيز محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  32534 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

5809وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  واضافة نشاط : تصدير

29 - مصباح شوقى محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  33474 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    7392

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : ادوات منزليه

30 - احمد فتحى محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  34523 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    9082وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : كافتريا مشروبات ساخنه وبارده وقاعه 

افراح

31 - محمد حسنين خفاجه داود تاجر فرد سبق قيده برقم  34530 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    9089

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : حظيرة مواشى حلبه وتسمين
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32 - امين يوسف امين احمد ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  38272 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    1441

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : مزرعه دواجن

33 - يحي عبدالنبى محمد سيف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  12123 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع    

2738وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مكتب تصدير ادوات منزليه

34 - ساره ابراهيم ابراهيم عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  16121 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع    

5565وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : استيراد وتصدير ) في حدود 

المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد 

المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (

35 - هبه منصور عبداللطيف عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  41764 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

7981وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : توريدات عمومية كاوتش 

وبطاريات قطع غيار وادوات كتابية وادوات كهربائية وقطع غيار سيارات واجهزة اطفاء وحنفيات واصلح 

وصيانة سيارات وجرارات

36 - محمد فتحى ابراهيم محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  2046 قيد فى 05-07-2009 برقم ايداع    756وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تغيير مسمى النشاط : قاعه افراح

37 - عماد سمير صابر قدوس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16100 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    

5519وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : استيراد وتصدير ) في حدود 

المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد 

المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ( وغربله وفرز وتعبئة وتبريد حاصلت زراعيه

38 - عماد سمير صابر قدوس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  16100 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    

5519وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : الحبوب

39 - محمد عبدالعزيز مختار محمود شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  41724 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

7882وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط : ورشه نجاره

40 - محمد محمد مصطفي ابو شلبايه تاجر فرد سبق قيده برقم  45315 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    

1694وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مكتب تصدير

41 - طارق عبد ا عبد الغنى ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  2614 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

4628وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  طحن ذره لصناعه اسناكس ونشا ذره وكورن فلور 

ودقيق سميد بسبوسه ودقيق ذره ونخاله ذره

42 - اسلم عطيه محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13742 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع    1029

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط : معرض سيارات

43 - هيثم السعيد محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  21284 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    1985

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ثلجة خضروات وفاكهه

44 - حمدى رضا محمد البردان تاجر فرد سبق قيده برقم  22705 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    4532

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مكتب تصدير

45 - حسن مجدى الشربينى الشربينى قديح تاجر فرد سبق قيده برقم  28808 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع    

7712وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مستودع غاز

46 - محمد عبدالرازق فرج عثمان عقيله تاجر فرد سبق قيده برقم  45155 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

1248وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تغيير مسمى النشاط : مكتب مقاولت عموميه 

ومكتب هندسى

47 - وليد صلح الدين عيد نوفل سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  18759 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    

4524وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : اسمدة ومبيدات ومخصبات وتقاوى 

وبذورواستيراد والتوكيلت التجاريه
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48 - عبدالجليل صبري محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  45375 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    

1863وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : تجاره وتوزيع 

العلف والحاصلت الزراعيه بالجمله

49 - احمد ابراهيم احمد مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  27773 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع    5880

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بقاله وتجاره اعلف

50 - هاجر احمد رحيم حميده حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  31195 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    

3343وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : بيع زيوت سيارات

51 - احمد مصطفى محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  36159 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

11653وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مكتب مقاولت

52 - محمد يوسف عبدا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  39855 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    4286

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مكتب استيراد وتصدير) في 

حدود المسموح به قانونا طبقا للوائح والقوانين ما عدا المجموعه 19 والمجموعه 6 فقره 36 طبقا للقوانين والقواعد 

المنظمة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات (

53 - امال عبدالنعيم عبدالطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42464 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

9706وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : بيع ملبس ) فيما عدا الملبس 

العسكريه (

54 - محمد عبدالكريم محمود مبروك الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  45250 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    

1508وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : بيع عطور ومستحضرات تجميل 

وتصدير

55 - مجوهرات اباظه ) شريف مختار عوض اباظه تاجر فرد سبق قيده برقم  18850 قيد فى 2018-09-04 

برقم ايداع    4685وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : مجوهرات ) بعد موافقة 

هيئة الدمغة والموازين(

56 - محمد محمد عبدالمولى محمد الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  24965 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع    

608وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : معرض سيارات

57 - حمدي محمود ابراهيم رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  36139 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

11613وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مكتب خدمات نقل وتاجير 

سيارات

58 - على شهاوى على القزعه تاجر فرد سبق قيده برقم  9025 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع    1055وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة : مكتب مقاولت

59 - ايمن صلح عبد النبي عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30651 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

2391وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مكتب تأجير سيارات

60 - احمد فوزي عيد اسماعيل محسن تاجر فرد سبق قيده برقم  44009 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

13442وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : محل مبيدات واسمدة

61 - عادل محمد مصطفى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  11356 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع    1459

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تجارة ادوات منزليه وادوات كهربائيه

62 - زكريا سعيد رزق عبدالحليم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  22807 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    

4711وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة و توزيع فلتر المياة

63 - زكريا سعيد رزق عبدالحليم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  22807 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع    

2015وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب لتجارة و توزيع فلتر المياة

64 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33302 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    

7116وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مكتب مقاولت 

معماريه
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65 - محمود صبرى محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  44937 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    

611وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع بنشاط : تجارة وتوزيع العلف 

والحاصلت الزراعيه بالجمله

66 - محمود صبرى محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  44937 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    

611وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع بنشاط : مكتب نقل جماعى ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

67 - فتحى محمد محمد الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  7051 قيد فى 12-02-2014 برقم ايداع    211وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : محل بيع رخام واحجار

68 - جورج عاطف حكيم نجيب شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  9033 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع    

1073وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : مكتب مقاولت عموميه

69 - الشحات عبدالمعطى احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  11591 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    

1865وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : ورشه نجاره

70 - احمد محمد لبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26112 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع    2833وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مقاولت عموميه وتوريدات النقل 

ومواد بناء ومحاصيل زراعية و تأجير معدات

71 - مها محمد حسين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  42452 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    9662

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الي : تصدير وتجارة الحاصلت الزراعية 

والبقوليات والخضار والفاكهة والستيراد

72 - ميلد نصرى شكر ا شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  29721 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    691

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط : متعهد نقل )فيما عدا توريد العماله(

73 - السعيد شعبان محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4921 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع    1418

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة فرع بنشاط :الستيراد والتصدير وتجارة السيارات

74 - اسماء السيد عبد العزيز الجوينى تاجر فرد سبق قيده برقم  11490 قيد فى 11-05-2016 برقم ايداع    

1674وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : مبيدات زراعية

75 - صالح رجب حسن محمد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  27014 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    

4474وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى : اسمده

76 - صلح السيد ابراهيم الخوالقة تاجر فرد سبق قيده برقم  29032 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع    

8112وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : تربيه دواجن

77 - اسلم عبدالعليم احمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  40461 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    5839

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : تصنيع مستحضرات تجميل لدى الغير

78 - عبدالونيس منصور عبدالونيس عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  43316 قيد فى 16-10-2022 برقم 

ايداع    11768وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : تربيه دواجن

79 - جابر عبدالحميد عبدالعال سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  42488 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع    

9756وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط : ادوات منزليه ومفروشات

80 - محمد عبدا محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  43582 قيد فى 01-11-2022 برقم ايداع    12465

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تغيير مسمى النشاط : مقاولت عموميه وتوريدات هندسيه 

وعموميه ونظم الرى وخدمات زراعيه

81 - خالد صبرى السيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  10919 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    736وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه فرع للرئيسي بنشاط : ادارة مطعم سياحي
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29319 وتم ايداعه بتاريخ   

31-12-2020  برقم ايداع 8,635.000 الى : )خير زمان(

2 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11124 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2016  برقم ايداع 1,077.000 الى : المتميز لكسسوار المحمول

3 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3661 وتم ايداعه بتاريخ   

20-10-2010  برقم ايداع 1,350.000 الى : المتحده لتجاره السيارات

4 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11378 وتم ايداعه بتاريخ   

24-04-2016  برقم ايداع 1,489.000 الى : الروان لتصدير وتوريد الحاصلت الزراعيه

5 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7381 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2014  برقم ايداع 735.000 الى : حسام محمد صميده برانى

6 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7381 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2014  برقم ايداع 735.000 الى : مكتب الحسام للمقاولت العموميه والستيراد والتصدير

7 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8854 وتم ايداعه بتاريخ   

26-03-2015  برقم ايداع 791.000 الى : العز لتجارة المواد الغذائية

8 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40461 وتم ايداعه بتاريخ   

swnw 26-04-2022  برقم ايداع 5,839.000 الى : سونو ميديكال اند كوزماتيكس

9 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7014 وتم ايداعه بتاريخ   

Lilac - 14-11-2022  برقم ايداع 13,000.000 الى : ليلك لتصنيع الملبس الجاهزه

10 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13775 وتم ايداعه بتاريخ   

19-04-2020  برقم ايداع 2,261.000 الى : معرض الحوفي لتجارة السيارات ) محمد صلح كرم الحوفي (

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29071 وتم ايداعه بتاريخ   

16-12-2020  برقم ايداع 8,179.000 الى : معرض السراء للجهزه الكهربائيه

12 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   745 وتم ايداعه بتاريخ   

07-07-2008  برقم ايداع 800.000 الى : ماي هاوس للتجارة والتوريدات والتوكيلت التجاريه

13 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22121 وتم ايداعه بتاريخ   

02-10-2022  برقم ايداع 11,262.000 الى : نيولند للتصدير

14 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22121 وتم ايداعه بتاريخ   

17-06-2019  برقم ايداع 3,496.000 الى : نيولند للتصدير

15 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23607 وتم ايداعه بتاريخ   

16-10-2019  برقم ايداع 6,067.000 الى : جده للملبس الجاهزه

16 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31019 وتم ايداعه بتاريخ   

05-04-2021  برقم ايداع 3,024.000 الى : الشروق لتجارة السيارات

17 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41370 وتم ايداعه بتاريخ   

02-06-2022  برقم ايداع 6,989.000 الى : ذد

18 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41764 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-2022  برقم ايداع 7,981.000 الى : الهندسية للتوريدات العمومية

19 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2046 وتم ايداعه بتاريخ   

Paradise 05-07-2009  برقم ايداع 756.000 الى : براديس

20 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9603 وتم ايداعه بتاريخ   

15-07-2015  برقم ايداع 1,939.000 الى : الهرم لخدمات السداد والدفع اللكتروني
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21 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40148 وتم ايداعه بتاريخ   

07-04-2022  برقم ايداع 5,232.000 الى : المالك للمقاولت العموميه

22 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35082 وتم ايداعه بتاريخ   

27-10-2021  برقم ايداع 9,976.000 الى : فارما بى كيور

23 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45155 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2023  برقم ايداع 1,248.000 الى : البناء الحديث للمقاولت والتصميمات الهندسيه

24 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18759 وتم ايداعه بتاريخ   

27-08-2018  برقم ايداع 4,524.000 الى : جرينز للستيراد والتوكيلت التجاريه

25 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   40077 وتم ايداعه بتاريخ   

05-04-2022  برقم ايداع 4,695.000 الى : ميجا باور للعمال  والمشروعات الكهربائيه

26 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45181 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 1,345.000 الى : المتحدة للتوريدات

27 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45250 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 1,508.000 الى : سلطان العطور

28 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2040 وتم ايداعه بتاريخ   

02-07-2009  برقم ايداع 750.000 الى : جرين سبوت للمقاولت العامه

29 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13742 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2023  برقم ايداع 1,788.000 الى : اسلمكو لتجارة السيارات

30 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18850 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2018  برقم ايداع 4,685.000 الى : ل يوجد

31 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18850 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2018  برقم ايداع 4,685.000 الى : مجوهرات اباظه ) شريف مختار عوض اباظه

32 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43192 وتم ايداعه بتاريخ   

05-10-2022  برقم ايداع 11,452.000 الى : النسيم للعلف

33 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43221 وتم ايداعه بتاريخ   

09-10-2022  برقم ايداع 11,521.000 الى : الشوحه للموتوسيكلت

34 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9033 وتم ايداعه بتاريخ   

21-04-2015  برقم ايداع 1,073.000 الى : العجايبى للمقاولت العموميه

35 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32839 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2021  برقم ايداع 6,353.000 الى : رجب ابراهيم عبدالعاطى الصاوى عسل

36 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40988 وتم ايداعه بتاريخ   

11-05-2022  برقم ايداع 6,099.000 الى : العل لتجاره السيارات

37 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42452 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2022  برقم ايداع 9,662.000 الى : رحمن للستيراد والتصدير

38 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29721 وتم ايداعه بتاريخ   

25-01-2021  برقم ايداع 691.000 الى : نسر البريه للنقل

39 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31416 وتم ايداعه بتاريخ   

28-04-2021  برقم ايداع 3,766.000 الى : الشروق للتوريدات الهندسيه

40 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40461 وتم ايداعه بتاريخ   

SWNW 26-04-2022  برقم ايداع 5,839.000 الى : سونو ميديكال اند كوز ماتيكس

41 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11511 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2016  برقم ايداع 1,718.000 الى : الممكن للستيراد والتصدير

Page 70 of 86 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

42 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43582 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2022  برقم ايداع 12,465.000 الى : النوباريه لنظم الرى والخدمات الزراعيه

43 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45322 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2023  برقم ايداع 1,718.000 الى : خير مصر للتصدير

الشخاص

1 - اسلم لبيب ابوالفتح صالح  مدير فرع المقيد برقم قيد   9385 وتم ايداعه بتاريخ  10-06-2015 برقم ايداع    

1611تم التأشير فى تاريخ   10-06-2015   بــ  

2 - السيد شعبان السيد محمد سمك  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   45163 وتم ايداعه بتاريخ  

01-02-2023 برقم ايداع    1283تم التأشير فى تاريخ   01-02-2023   بــ  

3 - ايهاب عبد المنعم عبد السلم قنديل  مدير فرع المقيد برقم قيد   45267 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-08 

برقم ايداع    1558تم التأشير فى تاريخ   08-02-2023   بــ  

4 - حسام متولى فرحات ابوزيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   45286 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-09 

برقم ايداع    1609تم التأشير فى تاريخ   09-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه محمود علي علي قاسم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    8283 قيدت فى 14-12-2014 برقم ايداع   

2221 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل التوقف النهائيا لنعدام النشاط التجاري وتصفيه 

الشركه
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رأس المال

1 - شركة نصر ومحمد وشريكهما شركة سبق قيدها برقم     14422 قيدت فى 05-06-2017 برقم ايداع    

2273وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

2 - شركة النور للكيماويات والسمدة ) نور كيم ( هيثم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     4729 قيدت فى 

15-09-2011 برقم ايداع    1122وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

3 - شركة مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     24539 قيدت فى 

25-12-2019 برقم ايداع    7776وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

العناوين

1 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     12698 قيدت فى 10-08-2022 برقم ايداع    3513وفى تاريخ  

06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة نبيل الوقاد _ التحرير _ بملك / جمال محمد حسين 

احمد _ مركز

2 - شركه عادل عبدالمولي سيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12698 قيدت فى 10-08-2022 برقم ايداع    

3513وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة نبيل الوقاد _ التحرير _ بملك / 

جمال محمد حسين احمد _ مركز

3 - احمد مرعى يونس الغندور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29779 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    

806وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع مقر اداري للشركة 

ببرج وجدي الدور الثالث شارع المدارس - مركز بدر - بملك / هاني محمد نادر ابراهيم باليداع رقم 1458 

بتاريخ 2023/02/06 سجل تجاري غرفة دمنهور

4 - محمد جمال كامل مسيكه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     42227 قيدت فى 10-08-2022 برقم ايداع    

9106وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 5 شارع محمد محمد 

مطاوع - الزاريطه

5 - شركة مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     24539 قيدت فى 

25-12-2019 برقم ايداع    7776وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محور 

الضبعه - الطريق القليمي - الطريق القليمي الوسطي - بجوار المنطقه الصناعيه بمدينه 6 اكتوبر - القاهره
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النشاط

1 - احمد مرعى يونس الغندور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29779 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    

806 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركة ليصبح : الستثمار الزراعي 

والتنميه والتوريدات والخدمات الزراعية المتكاملة وعموم التصدير و استصلح واستزراع الراضي والتصنيع 

لدي الغير

2 - شركه صابر سيد عبدالرحمن سالم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     42230 قيدت فى 10-08-2022 برقم 

ايداع    9109 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح استصلح واستزراع الراضي البور 

والصحراويه أو احدهما استصلح وتجهيز الرضي الزراعيه بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابلة للستزراع و 

استزراع الراضي المستصلحة والميكنه الزراعيه والشراف علي المزارع

3 - شركة مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     24539 قيدت فى 

25-12-2019 برقم ايداع    7776 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الشركة 

ليصبح : استصلح واستزراع الراضي وتنميه زراعيه

الكيان القانونى

1 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     12698 قيدت فى 10-08-2022 برقم ايداع    3513 وفى تاريخ  

08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركه عادل عبدالمولي سيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12698 قيدت فى 10-08-2022 برقم ايداع    

3513 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - شركة النور للكيماويات والسمدة ) نور كيم ( هيثم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     4729 قيدت فى 

15-09-2011 برقم ايداع    1122 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - تامر فتحي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     44692 قيدت فى 29-12-2022 برقم ايداع    15099 وفى 

تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14422   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-06-2017 برقم ايداع    2273 الى   شركة نصر ومحمد وشريكهما

2 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20410   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-01-2019 برقم ايداع    425 الى   محمد عادل ابراهيم وشريكه

3 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4729   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-2011 برقم ايداع    1122 الى   شركة النور للكيماويات والسمدة ) نور كيم ( هيثم 

وشريكه

4 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44692   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-2022 برقم ايداع    15099 الى   تامر فتحي وشريكته
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الشخاص

1 - ابراهيم محمد عبدالغني الوكيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

2 - محمد محمود محمد عبدالغفار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

3 - ايمن صبري عبدالمقصود مرجان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

4 - احمد رزق احمد شلبي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-20 

برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

5 - عادل فراج قطب خضر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-20 

برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

6 - السيد صبري عبدالمقصود مرجان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

7 - جمال فتحي احمد مكي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-20 

برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

8 - عصام رجب عبدالمعطي شريف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

9 - عماد محمد محمد ابوبكر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-20 

برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

10 - وائل محمد محمد احمد عبدا النشابي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

11 - حازم رمضان السباعي فتح ا بسيوني  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

12 - فتحيه فتح ا علي الوكيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17909   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2018 برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2018  بــ :  

13 - شرين فتحى احمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10425   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-17 

برقم ايداع   3322 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

14 - خالد فتحى احمد السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    10425   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2015 برقم ايداع   3322 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  تم تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح من حق الشريك الول المتضامن / خالد فتحي احمد السيد والشريك الثاني المتضامن / طارق فتحي احمد 

السيد مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وكذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء ولهم مجتمعين فقط حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما 

الحق في البيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية ولهما حق البيع والتعاقد للنفس والغير وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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15 - هشام صابر سيد عبدالرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    42230   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   9109 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  يتولي السيد / صابر سيد 

عبدالرحمن سالم  والشريك / هشام صابر سيد عبدالرحمن وظائفهما لمده غير محددة ويمثل الشركة في علقتها مع 

الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون ولهم منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها للنفس او للغير ولهم الحق في التعيين او عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكفالة الغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

16 - سعاد انور فاضل حمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44812   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2023 برقم ايداع   251 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2023  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع للسيده / 

سعاد انور فاضل حمد حق الدارة والتوقيع نيابه عن الشركه وتمثيلها امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والمؤسسات العامة والخاصة والفراد والتعاقد مع الغير في العمل نيابة عن الشركة ولصالحها وحق التعامل مع 

كافة البنوك وفتح الحسابات وصرف الشيكات وحق القتراض وحق الرهن باسم الشركة ولها حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر

17 - صباح سليمان خليل عبدالغنى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14422   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2017 برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

18 - سوسو يحى على الشرقاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14422   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2017 برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

19 - ريحاب يحى على الشرقاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14422   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2017 برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

20 - هادى رمضان على عماره  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14422   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2017 برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

21 - نوره ربيع محمد رزق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14422   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-05 

برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

22 - ابراهيم السيد حافظ زيدان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14422   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2017 برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

23 - محمد يحيي علي الشرقاوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14422   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2017 برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

24 - اشرف هاشم محمد مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20410   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   425 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

25 - ابوزيد محمد ابوزيد بسيوني سيداحمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20410   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   425 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  
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26 - وائل شعبان حسن شعبان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    45329   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   1734 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  يتولي الطرف الول / وائل 

شعبان حسن شعبان منفردا ادارة الشركة وله حق التوقيع باسم الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية 

والمؤسسات العامة والخاصة والفراد والمحاكم وكتب خبراء وزارة العدل ومكاتب السجل التجاري سواء تسجيل 

او محو والغرف التجاريه وشركات الكهرباء والمياه والغاز والمرور والهيئة القوميه للتأمينات الجتماعيه ومصلحة 

الضرائب المصريه والقيمه المضافه والوحدات المحليه والتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء ) اتحاد المقاولين ( 

وله حق التعاقد مع الغير في العمل نيابة عن الشركة ولصالحها وله الحق في التعامل مع البنوك باسم الشركه سواء 

سحبا او ايداعا او غير ذلك من التعاملت البنكيه وله توكيل الغير في كل او بعض ما سبق وله توكيل الغير وأن 

يجعل لغيره حق التوكيل في كل او بعض ما سبق سواء داخل او خارج جمهورية مصر العربية

27 - صلح صلح عبدالعاطى اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    45346   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  يتولي الشريك المتضامن / 

صلح صلح عبدالعاطي اسماعيل منفردا ادارة الشركة وله حص التوقيع باسم الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات 

الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والفراد والمحاكم وكتب خبراء وزارة العدل ومكاتب السجل التجاري سواء 

تسجيل او محو والغرف التجاريه وشركات الكهرباء والمياه والغاز والمرور والهيئة القوميه للتأمينات الجتماعيه 

ومصلحة الضرائب المصريه والقيمه المضافه والوحدات المحليه والتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء ) اتحاد 

المقاولين ( وله حق التعاقد مع الغير في العمل نيابة عن الشركة ولصالحها وله الحق في التعامل مع البنوك باسم 

الشركه سواء سحبا او ايداعا او غير ذلك من التعاملت البنكيه وله توكيل الغير في كل او بعض ما سبق وله 

توكيل الغير وأن يجعل لغيره حق التوكيل في كل او بعض ما سبق سواء داخل او خارج جمهورية مصر العربية

28 - مازن هيثم سيد محمد الشافعي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4729   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2011 برقم ايداع   1122 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

29 - احمد مصطفى محمد يوسف سلمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4729   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2011 برقم ايداع   1122 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

30 - مأمون حمدى محمود العصر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44692   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   15099 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

31 - تامر فتحي جمعه متولي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    44692   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   15099 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  تعديل بند الدارة وحق التوقيع 

علي أن يكون من حق الطرف الول الشريك المتضامن / تامر فتحي جمعه متولي منفردا وله الحق في صرف 

الشيكات وتحريرها والتوقيع عليها والتعامل أمام البنوك وجميع الهيئات الحكومية والغير حكومية وعمل اضافة او 

تخارج لحد الشركاء او جميعهم وبتوقيعه منفردا وبدون الرجوع اليهم وكذلك التوقيع علي محاضر اجتماع مجالس 

الدارة وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

32 - زينب ماهر علي عوض حسين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    44692   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   15099 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عمر عبد السلم ابراهيم ابوسعيفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2320   قيدت فى   11-10-2009 برقم 

ايداع    1096 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-10

2 - هاشم مبروك ناجى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3190   قيدت فى   08-05-2014 برقم ايداع    

750 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-07

3 - هاشم مبروك ناجى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3190   قيدت فى   03-06-2010 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

4 - عبد المقصود عبد ا عبد الفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4422   قيدت فى   19-05-2011 برقم 

ايداع    662 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

5 - رضا زكريا عبدالباسط محمد وشهرتة رضا شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6023   قيدت فى   

07-02-2013 برقم ايداع    180 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-06

6 - اسلم لبيب ابوالفتح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9385   قيدت فى   10-06-2015 برقم ايداع    

1611 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

7 - علياء جمال محمود عبدالجواد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12469   قيدت فى   2016-10-13 

برقم ايداع    3327 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

8 - علء إبراهيم عبدالحميد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15745   قيدت فى   23-11-2017 برقم 

ايداع    4887 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

9 - عزيزه صابر رزق محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15994   قيدت فى   17-12-2017 برقم 

ايداع    5329 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

10 - محمود زكريا عبدالفتاح خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16026   قيدت فى   19-12-2017 برقم 

ايداع    5392 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

11 - فريز شوقى ميخائيل رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16192   قيدت فى   02-01-2018 برقم 

ايداع    13 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

12 - ايمان محمد عبدالمعتمد فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16255   قيدت فى   10-01-2018 برقم 

ايداع    128 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

13 - صيدلية الدكتور احمد جمعه احمد عبدالرؤوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16263   قيدت فى   

10-01-2018 برقم ايداع    140 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-09

14 - عمرو شوقى ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16345   قيدت فى   16-01-2018 برقم ايداع    

267 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

15 - مريم عبدا ابراهيم عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16613   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    703 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

16 - ميلد برسوم نادر عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16616   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

707 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

17 - حسن محمد على العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16723   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

910 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

18 - محمد احمد عبد الموجود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5396   قيدت فى   07-06-2012 برقم ايداع    

624 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06
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19 - احمد عادل مندور ابو عجور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5532   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

820 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

20 - جورج نبيه فهمى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9512   قيدت فى   28-06-2015 برقم ايداع    

1791 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

21 - فرج أبو زيد عبدالمعطى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10378   قيدت فى   13-12-2015 برقم 

ايداع    3248 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

22 - محمد موسى محمد على ابو حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12077   قيدت فى   14-08-2016 برقم 

ايداع    2672 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

23 - حميده رشاد حسن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14289   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

2034 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

24 - احمد على عطاا إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14672   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

2743 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

25 - حسام حسن عبدالرحمن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14728   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    2841 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

26 - مسعد محمود محمد عبدالعاطى الجنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15790   قيدت فى   2017-11-27 

برقم ايداع    4959 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

27 - اشرف محمد حلمى ابو السعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4326   قيدت فى   02-05-2011 برقم ايداع    

525 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

28 - عبد السلم عزت عيسوى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8082   قيدت فى   05-11-2014 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-04

29 - محمد شعبان عبدالحليم ابوحويه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16265   قيدت فى   10-01-2018 برقم 

ايداع    142 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

30 - خيرى عبدالمقصود محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2454   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    3600 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

31 - احمد ابراهيم عبده الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3661   قيدت فى   20-10-2010 برقم ايداع    

1350 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

32 - محمد راشد سيف الدين ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4230   قيدت فى   03-04-2011 برقم ايداع    

397 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

33 - وائل سعيد ابراهيم قدح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5962   قيدت فى   22-01-2013 برقم ايداع    99 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

34 - السيد سعيد أحمد زعلوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13649   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

851 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

35 - نصره عبدالحميد على الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16702   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    872 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

36 - رضا يوسف اسماعيل الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16704   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

874 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

37 - نشوه صبرى عبدالمقصود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15804   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    4983 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

38 - يواقيم جرجس صبحى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16236   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

89 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

39 - محمد عبدالعزيز عبدالعاطى عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16670   قيدت فى   2018-02-07 

برقم ايداع    816 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06
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40 - فراج للستيراد والتصدير )عاطف عبد المعطى احمد فراج (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3331   قيدت 

فى   08-07-2010 برقم ايداع    941 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-07

41 - سعيد ابراهيم عبد الرحمن حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6009   قيدت فى   05-02-2013 برقم 

ايداع    160 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

42 - ياسمين محسن محمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7517   قيدت فى   09-06-2014 برقم ايداع    

947 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

43 - اسلم عتمان حسين عوض أبو خزيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9276   قيدت فى   28-05-2015 برقم 

ايداع    1447 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

44 - سحر أبو المجد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9352   قيدت فى   07-06-2015 برقم ايداع    

1558 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

45 - على عبد ا عيسوى حواس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9641   قيدت فى   29-07-2015 برقم ايداع    

1994 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-28

46 - محمد فؤاد احمد فؤاد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16227   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

80 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

47 - اسامة عبد الفتاح يوسف مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6892   قيدت فى   19-12-2013 برقم 

ايداع    1625 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-18

48 - مصطفى محمد محمد بكوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14645   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

2686 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

49 - غنيم للمقاولت العامه والتجاره )حازم عبدالمنعم محمد غنيم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15739   قيدت 

فى   22-11-2017 برقم ايداع    4880 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-21

50 - اشرف عبدالصادق محمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16242   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

104 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

51 - ابراهيم عبدالقادر قطب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

33 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

52 - رمضان عبد الشافى رمضان عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4179   قيدت فى   2011-03-17 

برقم ايداع    334 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

53 - محمد عبدالمنعم عبدالمؤمن حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4776   قيدت فى   2011-10-04 

برقم ايداع    1204 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

54 - عاطف خيرى عبد المقصود مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5927   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    50 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

55 - محمد يحيى عبد المقصود السنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6661   قيدت فى   10-10-2013 برقم 

ايداع    1241 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-09

56 - عزيزه عبدالمنعم شرف رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11342   قيدت فى   20-04-2016 برقم 

ايداع    1443 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

57 - يحي عبدالنبى محمد سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12123   قيدت فى   18-08-2016 برقم 

ايداع    2738 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

58 - محمد صبحى عبدالعاطى محمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15105   قيدت فى   2017-09-13 

برقم ايداع    3635 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

59 - عبدالحكيم عبدالعليم عبدا عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16300   قيدت فى   14-01-2018 برقم 

ايداع    201 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13
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60 - محمد عاطف عبدالحميد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17114   قيدت فى   11-03-2018 برقم 

ايداع    1622 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

61 - احمد شوقى انور موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5899   قيدت فى   01-01-2013 برقم ايداع    9 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

62 - محمد سعيد عبدالفتاح إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9869   قيدت فى   06-09-2015 برقم ايداع    

2369 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

63 - خالد محمد محمود سيدأحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10059   قيدت فى   11-10-2015 برقم ايداع    

2676 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

64 - متولى عدلى متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12422   قيدت فى   05-10-2016 برقم ايداع    

3242 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

65 - سماح عبدالحميد محمود إبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15119   قيدت فى   14-09-2017 برقم 

ايداع    3660 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

66 - محمد عوض محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15708   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

904 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

67 - محمد عوض محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15708   قيدت فى   21-11-2017 برقم ايداع    

4825 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

68 - ابو زكريا لتجارة السيارات ) يحى زكريا محمد يوسف (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16464   قيدت فى   

24-01-2018 برقم ايداع    478 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-23

69 - صبحى سعد حسين شراكى عويدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3567   قيدت فى   26-09-2010 برقم 

ايداع    1228 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-25

70 - شوقيه محمد عوض الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13617   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

71 - اسلم عطيه محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13742   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

1029 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

72 - تهامى عبد المالك عبد الحميد حسن مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13811   قيدت فى   

19-03-2017 برقم ايداع    1176 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-18

73 - نشوى محمود محمود عبده السرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15615   قيدت فى   2017-11-14 

برقم ايداع    4666 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

74 - محمد احمد عثمان حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15970   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

5285 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

75 - خيرى صالح احمد ياقوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17145   قيدت فى   13-03-2018 برقم ايداع    

1680 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

76 - احمد شحاته عبد اللطيف حسين عتمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5890   قيدت فى   2012-12-26 

برقم ايداع    1351 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

77 - اشرف سليمان فرج عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5920   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    38 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

78 - الشامى لتجاره السيارات ) محمد مصطفى مصطفى الشامى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5984   قيدت 

فى   30-01-2013 برقم ايداع    128 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-29
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79 - اسماعيل عبد ا عثمان خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6059   قيدت فى   19-02-2013 برقم ايداع    

232 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

80 - سعيد محمود طلبه مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6098   قيدت فى   05-03-2013 برقم ايداع    

295 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

81 - غاده غريب محمد خليل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6108   قيدت فى   07-03-2013 برقم 

ايداع    311 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-06

82 - مبروكه احمد عبد السميع احمد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15222   قيدت فى   

28-09-2017 برقم ايداع    3848 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-27

83 - دنيا سيد حسين حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15771   قيدت فى   26-11-2017 برقم ايداع    

4921 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

84 - حيات محمد عبدربه نوام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16106   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

5541 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

85 - مستور فايز عبداللطيف دايل ) معرض السحيمى لتجارة السيارات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17112   

قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    1619 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-10

86 - ونس لهندسة المصاعد )ياسر خميس محمد يوسف ونس(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14831   قيدت فى   

06-08-2017 برقم ايداع    3034 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-05

87 - نسيم فوزى راغب رسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15068   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

3551 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

88 - رضاعطيه مبارك ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2798   قيدت فى   02-03-2010 برقم ايداع    

291 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

89 - مبارك السيد بسيوني مقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5705   قيدت فى   15-10-2012 برقم ايداع    

1083 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

90 - سامح عطا جرجس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10677   قيدت فى   31-01-2016 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

91 - هانى ربيع رمضان عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16543   قيدت فى   30-01-2018 برقم 

ايداع    597 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

92 - ابراهيم عبدالقادر ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17191   قيدت فى   2018-03-14 

برقم ايداع    1751 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

93 - محمد حسن عبدا حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   184   قيدت فى   16-03-2008 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-15

94 - محمد محمد على محمد نوير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2342   قيدت فى   15-10-2009 برقم ايداع    

1122 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

95 - سعاد محمد محمد البتانونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3212   قيدت فى   10-06-2010 برقم ايداع    

800 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

96 - فاطمه انور طاهر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4612   قيدت فى   31-07-2011 برقم ايداع    

956 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

97 - على شهاوى على القزعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9025   قيدت فى   20-04-2015 برقم ايداع    

1055 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19
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98 - محمد رمضان عيسى الغازولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10805   قيدت فى   16-02-2016 برقم 

ايداع    544 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

99 - محمد خالد مسموع خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11211   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    

1213 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

100 - طه عبدالمعطى صالح زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11361   قيدت فى   21-04-2016 برقم 

ايداع    1464 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

101 - حسن شفيق سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11583   قيدت فى   25-05-2016 برقم ايداع    

1851 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

102 - وليد مجدى حسن عبدالرسول حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17002   قيدت فى   2018-03-04 

برقم ايداع    1419 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-03

103 - رجب محمد عبداللطيف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17070   قيدت فى   08-03-2018 برقم 

ايداع    1555 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

104 - هاني عبد الرحمن خالد المعصراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8438   قيدت فى   2015-01-14 

برقم ايداع    97 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

105 - عماد فتح ا الشريف محمد فريج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8604   قيدت فى   17-02-2015 برقم 

ايداع    373 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

106 - عادل محمد مصطفى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11356   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

1459 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

107 - محمد إبراهيم محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13208   قيدت فى   05-01-2017 برقم ايداع    

107 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

108 - محمد لطيف عبد ا محى الين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13300   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    261 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

109 - نوال صلح زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15263   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

3940 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

110 - حافظ محمد نبيل حافظ سليمان بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16217   قيدت فى   2018-01-08 

برقم ايداع    63 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

111 - معرض الحسن لتجارة و بيع و شراء السيارات ) حسن شوقى سعيد عبدالفتاح عيد (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   16446   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    439 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-01-21

112 - هشام فاروق على محمد عبدالصالحين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16494   قيدت فى   2018-01-28 

برقم ايداع    521 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

113 - جورج عاطف حكيم نجيب شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9033   قيدت فى   21-04-2015 برقم 

ايداع    1073 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

114 - عمرو سعد مبروك الفلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13333   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

306 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

115 - محمد خلف محمد البهواشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13681   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

907 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

116 - جمعه فتحى عبدالسلم حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15635   قيدت فى   15-11-2017 برقم 

ايداع    4698 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

117 - ألبرت مكرم بولص بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15802   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

4977 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27
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118 - ناديه على عبداللطيف فضل ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16350   قيدت فى   16-01-2018 برقم 

ايداع    274 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

119 - ايمان عبدالمجيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8541   قيدت فى   04-05-2015 برقم ايداع    

1195 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

120 - ايمن سامى كامل بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12945   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

4167 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

121 - إيمان على فتحى محمد صوابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14169   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    1825 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

122 - ابراهيم حماده بكرى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15779   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

4939 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

123 - وليد سعيد عبده ابراهيم عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16050   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    5436 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

124 - بهاءالدين محمد على العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16124   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    5575 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

125 - محمد عبد المنعم محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2212   قيدت فى   26-08-2009 برقم ايداع    

957 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

126 - ص د  مى فوزى القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11404   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

1544 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

127 - محمد رحيم محمد رحيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11536   قيدت فى   17-05-2016 برقم 

ايداع    1767 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

128 - عبدالغنى على عبدالغنى زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13061   قيدت فى   21-12-2016 برقم 

ايداع    4338 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

129 - على محسن محمد على السد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13789   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    1134 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

130 - هانى سعد عبدالعاطى عبدالنيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16020   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    5376 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

131 - احمد محمد محسن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16323   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

132 - عبدالمنعم احمد محمد سويف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17345   قيدت فى   26-03-2018 برقم 

ايداع    2013 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

133 - عبدالحميد عبدالناصر عبدالحميد بعيص داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1897   قيدت فى   

21-05-2009 برقم ايداع    580 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-20

134 - محمد صلح محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4559   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

3325 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

135 - ماهر لخمات المحمول- ماهر رجب إبراهيم حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6135   قيدت فى   

12-03-2013 برقم ايداع    347 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-11

136 - سعيد محمد سعد إبراهيم مشاحيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11757   قيدت فى   22-06-2016 برقم 

ايداع    2130 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

137 - احمد فرج سلومه الحرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15916   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

5184 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09
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138 - زين العابدين رمضان حماد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16686   قيدت فى   2018-02-08 

برقم ايداع    840 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

139 - رجاء محمود عبدالعزيز محمد عرايس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17059   قيدت فى   2018-03-07 

برقم ايداع    1527 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

140 - حامد عبد الواحد حامد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17169   قيدت فى   13-03-2018 برقم 

ايداع    1710 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

141 - احمد عادل رجب عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17258   قيدت فى   20-03-2018 برقم 

ايداع    1861 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-19

142 - مجدى سليمان عبد الجليل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4401   قيدت فى   15-05-2011 برقم 

ايداع    635 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

143 - حمدي حامد اسماعيل صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6027   قيدت فى   10-02-2013 برقم ايداع    

185 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

144 - محمد رمضان عبد الحميد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8287   قيدت فى   14-12-2014 برقم 

ايداع    2226 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

145 - سامى زيتون لمعى جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14555   قيدت فى   02-07-2017 برقم ايداع    

2521 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

146 - حسن شعبان محمود حسن سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15513   قيدت فى   2017-11-01 

برقم ايداع    4440 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

147 - أيمن عبدالرحمن عبدالمقصود عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15810   قيدت فى   

29-11-2017 برقم ايداع    4999 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

148 - عبدالناصر محمود محمد بهلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16959   قيدت فى   27-02-2018 برقم 

ايداع    1316 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

149 - اشرف ضيف منصور محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17020   قيدت فى   2018-03-05 

برقم ايداع    1451 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04
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تجديد شركات

1 - شركة نصر ومحمد وشريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   14422  قيدت فى  05-06-2017 برقم ايداع   

2273 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

2 - محمد عبدالبارى عبدالجواد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16766  قيدت فى  13-02-2018 برقم 

ايداع   976 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00

ص

3 - احمد حمدى احمد اسكندر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17001  قيدت فى  04-03-2018 برقم ايداع   

1415 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  12:00:00ص

4 - شركه الجهاد للمخصبات الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   3844  قيدت فى  09-12-2010 برقم ايداع   

1580 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2025  12:00:00ص

5 - شركه محمد عبد الوهاب محمد قنديل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3844  قيدت فى  2010-12-09 

برقم ايداع   1580 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2025  

12:00:00ص

6 - شركة الجهاد للمخصبات الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   3844  قيدت فى  09-12-2010 برقم ايداع   

1581 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2025  12:00:00ص

7 - شركه محمد عبد الوهاب محمد قنديل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3844  قيدت فى  2010-12-09 

برقم ايداع   1581 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2025  

12:00:00ص

8 - احمد عبد السلم مجلى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13862  قيدت فى  23-03-2017 برقم ايداع   

1268 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2027  12:00:00ص

9 - شركه  ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   350  قيدت فى  2016-02-01 

برقم ايداع   327 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  

12:00:00ص

10 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   350  قيدت فى  01-02-2016 برقم ايداع   327 وفى تاريخ  

15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2026  12:00:00ص

11 - البنك لستصلح و إستزراع الصحراء ) مؤمن عبدالخبير مبروك حماد و شركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

17241  قيدت فى  19-03-2018 برقم ايداع   1830 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/03/2028  12:00:00ص

12 - نهله عبد الونيس عبد الزين قاسم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   10459  قيدت فى  2015-12-28 

برقم ايداع   3393 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2025  

12:00:00ص
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