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قيود أفراد

1 - سميه المنسى عبدالمجيد عرفه ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 1517 ورقم قيد 70441    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ومنسوجات )عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ ناجى عوض ا بصل

2 - سالم رضا سالم رحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1521 ورقم قيد 

70442    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية ( ومفروشات, بجهة محافظة 

الغربية دور ارضى بجوار مدخل العقار - بلقينا - بملك/ اليمانى محمد محمد فتوح الحسنى

3 - السيد محمد قطب مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1527 

ورقم قيد 70443    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع افران غاز يدوى, بجهة محافظة الغربية كفر دخميس - بملك/ 

محمد محمد قطب مصطفى

4 - الشاعر للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1539 

ورقم قيد 70444    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الغربية شبرابابل - بملك/ محمد ابراهيم 

الشاعر

5 - انوار سمير محمد حمدى عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1543 ورقم قيد 70445    محل رئيسى  عن تجاره سجاد, بجهة محافظة الغربية كفر دخميس بملك/ عبدالناصر 

السيد ابراهيم السلخ

6 - السعيد محمد السعيد محمد النجولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1547 ورقم قيد 70446    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية بطينة - بملك/ 

فتحى احمد عبدالوهاب الشامى

7 - حموده مسعد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1555 

ورقم قيد 70447    محل رئيسى  عن مقلة لب وسودانى, بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى - طريق المحلة 

المنصورة امام مسجد السلم - بملك/ امانى محمد عبدالرحيم الصفطى

8 - فتحى البسيونى محمد حشيش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1557 

ورقم قيد 70448    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية شارع الترعه بلقينا 

بملك/ رافت عبدالمجيد مبارك فرج

9 - محمد السيد محمد البسه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1560 ورقم 

قيد 70449    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية الطريق السريع - عياش - بملك/ السيد 

محمد حسن البسه

10 - خالد عبدا على الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1561 

ورقم قيد 70450    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية 1 شارع الحنفى بملك/ محمد عبدا على الرفاعى

11 - شيرين محمد عبدالحى البسطويسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1564 ورقم قيد 70451    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية كفر دمرو بملك/ سالى محمد 

عبدالعزيز الهوارى

12 - سميره ابوالعزم السيد الجرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1566 ورقم قيد 70452    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية ابوالحسن صندفا بجوار السرجة - بملك/ امل السيد الدسوقى عمر
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13 - ماهر محمد عبدالعزيز على فرج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1573 ورقم قيد 70453    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه وتاجير سيارات )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الغربية كفر قريطنه بملك/ حامد 

عبدالمنعم السنوسى على

14 - محمد السيد عبدالفتاح محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1577 ورقم قيد 70454    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات )عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة الغربية شارع نعمان العصر امام الزراعه بملك/ السيد مصطفى احمد محمد

15 - محمد امين ابراهيم الجيار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1579 

ورقم قيد 70455    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

شارع المل محلة ابوعلى - بملك/ جليلة عبدالستار محمد الفقى

16 - ابوالعمايم لتجاره قطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 1586 ورقم قيد 70456    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية عزبه 

ابووافى _ صفط تراب بملك/ محمد جابر احمد ابوالعمايم

17 - باسم عزت عبده ابوحمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1587 

ورقم قيد 70457    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الغربية 4 شارع 6 اكتوبر - بملك/ ابراهيم العدروسى 

مصطفى

18 - طاهر للنسيج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1600 ورقم قيد 

70459    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الغربية 3 شارع القلينى المنطقه الصناعيه بملك/ حسن 

عبدالجواد الغريب حسن القلينى

19 - ابراهيم عبدالغنى السيد حفيضه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1602 ورقم قيد 70460    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة الغربية 2 شارع الحداد من نعمان 

العصر - بملك / عبدالعزيز السيد عبدالعزيز مصطفى

20 - محمد اشرف السيد السكرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1603 

ورقم قيد 70461    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ اشرف 

السيد عبدالباقى السكرى

21 - ابراهيم السيد جمال ابراهيم مشاق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1612 ورقم قيد 70462    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة الغربية عزبه فوده _محله حسن 

بملك/ نبيل على عبدالمقصود خليل

22 - ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب ابومندور تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 1616 ورقم قيد 70463    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ نشات على على سليمه

23 - عصام سامى على ابوالديار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1617 

ورقم قيد 70464    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية محلة زياد - بملك/ 

عبدالمنعم عوض احمد  البنا

24 - ياسر مصطفى الرفاعى غنام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1620 

ورقم قيد 70465    محل رئيسى  عن بيع خيوط, بجهة محافظة الغربية 18 شارع عبدالحى شاهين عزبه البهلوان 

بملك/ محمد محمد احمد عصفور
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25 - ايمان محمد عبدالجليل على الطواب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1622 ورقم قيد 70466    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة, بجهة محافظة الغربية شارع ابوذر الغفار السكه 

الوسطى - بملك/ عفاف محمد جودة

26 - عبداللطيف مصطفى عبداللطيف سند تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 1631 ورقم قيد 70467    محل رئيسى  عن خرازة بلستيك, بجهة محافظة الغربية عزبة خضر تبع 

شبرابلوله - بملك/ انور سعيد حافظ خضر

27 - محمود مسعد المرسى حاجين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1632 ورقم قيد 70468    محل رئيسى  عن الستيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية محله زياد بملك/ مسعد المرسى 

حاجين

28 - محمود محمد بدر محمد شوقى نصار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1638 ورقم قيد 70470    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الغربية محلة حسن -بملك/ محمد 

احد جمال الدين احمد على

29 - فهيمه امام سيد احمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1640 

ورقم قيد 70471    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية البشيط بملك/ محمد عبدالفتاح محمد 

السودانى

30 - احمد عبدالقادر عبدالخالق ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-02 

برقم ايداع 1644 ورقم قيد 70472    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة ومنسوجات, بجهة محافظة الغربية محلة 

ابوعلى - بملك/ ياسر محمد محمد موسى الهللى

31 - شريف فرج على فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1645 

ورقم قيد 70473    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ومفروشات )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية عقار رقم 21 شارع الشهيد محمد رفعت الجمال _ عياش بملك/ مصطفى عبدالعاطى

32 - محمد ايهاب محمد حمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1649 ورقم 

قيد 70474    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ومفروشات )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية محله ابوعلى بملك/ حسام محمود المنسوب الزيات

33 - محمد فكرى محمد محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1652 ورقم قيد 70475    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الغربية منشية البكرى - 18 شارع الوحدة 

العربيه - بملك/ هشام فكرى محمد محمد عبده

34 - محمود السعيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1653 

ورقم قيد 70476    محل رئيسى  عن مكتب تجاره وتوريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية سامول بملك/ 

محمدى السعيد محمود

35 - حسن ابراهيم عبدالسلم المرشدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1656 ورقم قيد 70477    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية قطور المحطه بملك/ ايهاب 

عبدالحميد مرشدى

36 - السيد ناصف السيد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1662 ورقم قيد 70478    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الغربية كفر الثعبانيه بملك/ عاطف 

محمد محمد السيد البدوى
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37 - كمال الششتاوى محمد ابوقمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1667 ورقم قيد 70479    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع الترعه بملك/ حماده محمد محمد

38 - هاجر شوقى على عبيدو تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1670 

ورقم قيد 70480    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الغربية العتوة القبلية بجوار مسجد نور السلم - 

بملك/ احمد محمد محمد البحيرى

39 - عصمت مصطفى احمد القصراوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1671 ورقم قيد 70481    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ محمود على عبدالعزيز البحيرى

40 - الشوح لتدوير وتخريز وتشكيل البلستيك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 1675 ورقم قيد 70482    محل رئيسى  عن مصنع تدوير وتخريز وتشكيل بلستيك, بجهة محافظة 

الغربية عزبه وهبى دويدارتابعه لقريه صرد بملك/ ثروت شعبان عبدالهادى

41 - طارق سامى على ابوالديار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1687 

ورقم قيد 70483    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة الغربية محله زياد بملك/ عبدالمنعم عوض 

احمد البنا

42 - محمود عبداللطيف محروس شاهين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1692 ورقم قيد 70484    محل رئيسى  عن تجارة محاصيل زراعية وتوريد مواد غذائية, بجهة محافظة 

الغربية نمرة البصل - بملك/ عبداللطيف محروس محمد شاهين

43 - تهانى طاهر سعيد ابوسبله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1699 

ورقم قيد 70486    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكيه, بجهة محافظة الغربية شارع المقابر - بلقينا - بملك/ 

احمد محمد محمود بدر الدين

44 - اميره صابر منصور شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1705 

ورقم قيد 70487    محل رئيسى  عن تجارة ادوية بيطرية, بجهة محافظة الغربية 22 شارع الشتيوى منشية 

البكرى - بملك/ محمد صابر عبدالخالق عثمان

45 - رضا محمد مصطفى المام تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1709 

ورقم قيد 70488    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة الغربية دمرو بملك/ عبدالوهاب 

محمد عبدالحميد

46 - خيريه طلعت عبدالفتاح خليل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1725 ورقم قيد 70489    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبه وديع 

الصغرى بملك/ عبدالعزيز مصباح محمود مصباح

47 - ايمان عزت الزغبى الشوره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1731 

ورقم قيد 70490    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ الزغبى عزت 

الزغبى الشوره

48 - ستوته احمد عبدالقادر احمد مقاطف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1733 ورقم قيد 70491    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية سندسيس بملك/ ابراهيم عبدالمعطى 

يوسف احمد

Page 5 of 85 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

49 - محمود محمد الشنهاب قابيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1736 

ورقم قيد 70492    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارت, بجهة محافظة الغربية ميت عساس - بملك/ محمد 

الشنهاب السيد قابيل

50 - سهير الششتاوى الششتاوى الجزار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1737 ورقم قيد 70493    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع حسن عبدالنبى من شارع الجمهوريه بملك/ اسامه محمود مصطفى عوض

51 - عصام الدين ابراهيم  محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1740 ورقم قيد 70494    محل رئيسى  عن تجاره ورقيات وبلستيكات, بجهة محافظة الغربية شارع الخليج 

بملك/ مركز شباب مدينه قطور

52 - امير محمد محمد بصل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1749 ورقم 

قيد 70495    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة الغربية 

ارض النمراوى _ محله ابوعلى بملك/ شريف شوقى موسى فايد

53 - عادل رمضان البسطويسى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1753 ورقم قيد 70496    محل رئيسى  عن تجارة اسماك, بجهة محافظة الغربية شارع سعد زغلول بجوار 

حلوانى الصياد - بملك/ احمد محمد طه عمر الحلو

54 - عبدالغنى محمود عبدالغنى الحول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1754 ورقم قيد 70497    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية القيصريه بملك/ السعيد محمد السعيد محمد

55 - هانى عبدالكريم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1759 

ورقم قيد 70498    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم بملك/ هشام شعبان 

جمعه شعبان

56 - فر محمد عبدالجواد العوضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1767 ورقم قيد 70499    محل رئيسى  عن امن غذائى, بجهة محافظة الغربية 25 شارع سكه زفتى العمومى 

املم صيدليه النيل بملك/ صاحبه الشان / فر محمد عبدالجواد العوضى

57 - هاله محمد رمضان عيد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1772 

ورقم قيد 70500    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة الغربية شارع الحلقه القديمه بجوار 

حى اول بملك/ محمد احمد جمال الدين على

58 - صابر محمد صابر سيد احمد البليهى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1773 ورقم قيد 70501    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (, بجهة 

محافظة الغربية شارع/ محمد محمود- السبع بنات - بملك/ محمد محمود حسن

59 - هيثم بلل عبدالغنى العشرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1782 

ورقم قيد 70502    محل رئيسى  عن البيع بالجمله فى الورق والستيكرات ومستلزمات الصيدليات والسنان ) 

عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها (, بجهة محافظة الغربية ش0 ترعه الساحل بملك/ فريده عبدالغنى عبداللطيف 

رضوان

60 - مصطفى ناجح مصطفى ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1783 ورقم قيد 70503    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية نهاية سكة قطور امام الجزار للمن الغذائى - بملك/ محمد احمد عبدالغنى عاقل
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61 - بدرية للحذيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1786 ورقم قيد 

70504    محل رئيسى  عن تجاره احذيه وشنط, بجهة محافظة الغربية شارع البدراوى بملك/ عبدالرحيم محمد 

ربيع بدريه

62 - محمود مصطفى محمد محمد السحرى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1792 ورقم قيد 70505    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات )عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة الغربية 10 شارع عنتر زكى _ محله البرج بملك/ مصطفى محمد احمد عيسى

63 - سميره هشام وجيه عبدالباسط الحضرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1795 ورقم قيد 70506    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الغربية شارع جلل الفقى 

منشية البكرى - بملك/ مسعد عبدا السيد شويخ

64 - مارتى مجدى جاب ا عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1802 ورقم قيد 70507    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وبقوليات, بجهة محافظة الغربية شارع يونس العمدة 

حاليا - بملك/ كنيسة الشهيد ابانوب

65 - منى على عبدالخالق الجمل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1811 

ورقم قيد 70508    محل رئيسى  عن تجارة ماكينات تصوير, بجهة محافظة الغربية 3 شارع عبدالسلم النحاس - 

الجمهورية - بملك/ رضا عبدالغفار عبده محمد

66 - محمد جابر عبدالرازق السماحى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1812 ورقم قيد 70509    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية دمرو - بملك/ 

محمد فريد سلمه عبده محمد

67 - عبدالمؤمن محمد عوض عصفور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1813 ورقم قيد 70510    محل رئيسى  عن الستيراد )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير )فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية شارع عسر المتفرع من شارع عطيه 

جاد الرجبى بملك/ محمود محمد رمضان السيد

68 - شيماء وحيد على حامد بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1820 

ورقم قيد 70511    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ومفروشات )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية بشبيش بملك/ رانيا وحيد على حامد بدر

69 - محمد يسرى طلب السعداوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1824 ورقم قيد 70512    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره المحاصيل الزراعيه واستيراد وتصدير المحاصيل 

الزراعيه, بجهة محافظة الغربية عزبه الترزى بشبيش بملك/ يسرى طلب السعداوى ابراهيم

70 - فليمون نجيب عزيز عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1825 ورقم قيد 70513    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير وتجارة احذية, بجهة محافظة الغربية شارع 

النجارين بجوار رشيدى من شارع ابوالفضل - بملك/ وائل ابراهيم صليب ابراهيم

71 - مكتب بوادى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 1835 ورقم قيد 70514    محل رئيسى  عن مككتب مقاولت وتوريدات عامه) عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والطباعات(, بجهة محافظة الغربية منشاه المراء بملك/ سامى احمد الشربينى بوادى

72 - يوسف على الدسوقى على بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1841 ورقم قيد 70516    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية شارع عزت الششتاوى 

السكه الوسطه بملك/ محمد عاشور رمضان
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73 - ابراهيم محمود ابراهيم عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1849 ورقم قيد 70517    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية شارع سماحه امام 

مسجد المنشاوى بملك/ محمود ابراهيم محمد عبدالرازق

74 - احمد سامى عبدالجواد ابوصالحه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1851 ورقم قيد 70518    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق - بملك/ ستهم على محمد 

السجينى

75 - هناء جمال ابراهيم حسن ملوخيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1853 ورقم قيد 70519    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة ومنسوجات, بجهة محافظة الغربية الدوخلية - بملك/ 

السعيد فوزى محمد البلتاجى

76 - هيثم ممدوح جميل غانم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1857 ورقم 

قيد 70520    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية اميوط - بملك/ ورثة ممدوح 

جميل عوض غانم وهم نجوى ومروه ومنار وهاجر

77 - علء عماد الدين محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1858 ورقم قيد 70521    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية عقار رقم 42 شارع يوسف غالى _ محله البرج بملك/ ايمن محمد النجار

78 - احمد مسعد ناصر البدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1860 

ورقم قيد 70522    محل رئيسى  عن ورشه اصلح ولف مواتير, بجهة محافظة الغربية شارع محمد غنيم من 

شارع نعمان العصر امام امام جراش التوبيس بملك/ صلح مسعد نصر

79 - احمد شوقى محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1863 

ورقم قيد 70523    محل رئيسى  عن تجارة سجاد, بجهة محافظة الغربية شارع الجيش - قطور المحطة - بملك/ 

شوقى محمد رمضان النجار

80 - عصفور لتجارة مواد التعبئة والتغليف تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 1872 ورقم قيد 70524    محل رئيسى  عن تجارة مواد التعبئة والتغليف, بجهة محافظة الغربية 2 شارع 

حمدى عبيد - الجمهورية - بملك/ عبدالرحمن احمد السيد عصفور

81 - عمرو سامى حلمى شلبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1874 

ورقم قيد 70525    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (, بجهة محافظة الغربية شارع الموقف - الراهبين - بملك/ 

سامى حلمى ابوالعنين شلبى

82 - عبدالحليم ثروت عبدالحليم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1875 ورقم قيد 70526    محل رئيسى  عن مصنع احذيه, بجهة محافظة الغربية بلقينا بملك/ اليمانى محمد محمد 

فتوح الحسنى

83 - صالح محمد صابر عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1879 ورقم قيد 70527    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية الدور الثانى عقار رقم 21 شارع العباسى القديم امام مكتبه الثقافه بملك/ محمد صابر عبدا

84 - علء ابراهيم رزق ابراهيم عيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1895 ورقم قيد 70528    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية المعتمديه بملك/ عبدالحميد 

عبدالهادى العدوى
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85 - وائل نصر سعد الدين سعدهم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1899 ورقم قيد 70529    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كيماويات مستلزمات تطهير حمامات سباحه 

وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك/ سلوى مسعد ابراهيم سالم

86 - ثناء النادى احمد الهللى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1900 ورقم 

قيد 70530    محل رئيسى  عن خلط وتصنيع اعلف, بجهة محافظة الغربية قطور البلد - بملك/ ابوزيد بسيونى 

ابوشادى

87 - حياة سمير المرسى الشامى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1905 

ورقم قيد 70531    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة ماكينات التصوير ومستلزماتها ) ماعدا مايختص بالطباعة 

وتصوير المستندات (, بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى - بملك/ اسامة محمد عبدالرحمن

88 - محمد عمارة محمد المهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1914 

ورقم قيد 70532    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

محلة ابوعلى - بملك/ ناجى عوض ا عبدالحميد بصل

89 - محمد حسنى محمود على الحلو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1915 ورقم قيد 70533    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل )عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها(, 

بجهة محافظة الغربية شارع ابوهرجه المشحمه بملك/ محمد عنتر عبدالرحمن السيد

90 - ابراهيم عطا شحاته السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1926 

ورقم قيد 70534    محل رئيسى  عن صنع منتجات لدائنية, بجهة محافظة الغربية الناوية - بملك/ الطاهرة فتحى 

الدسوقى

91 - طلعت حلمى عطيه قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1928 

ورقم قيد 70535    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية شارع على بن ابى طالب 

_ محله البرج بملك/ حلمى عطيه قنديل محمد

92 - احمد محمد حافظ سالم سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1929 

ورقم قيد 70536    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات ذهبية ) بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة 

دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة الغربية 14 شارع عبدالمنعم 

عوض - الجمهورية - بملك/ وليد سمير جرجس حنا

93 - وليد محمد عبدالجواد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1931 

ورقم قيد 70537    محل رئيسى  عن مصنع رخام وجرانيت وتقطيع لحساب الغير, بجهة محافظة الغربية شبرا 

بابل بملك/ محمد محمد حسن العزب

94 - قمر محمد صادق عوض ا رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 1937 ورقم قيد 70538    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية شارع سكه طنطا بجوار كايرو للستثمار العقارى بملك/ عماد احمد بدوى النفلى

95 - محمد فوزى الدسوقى حاجين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1938 

ورقم قيد 70539    محل رئيسى  عن مطعم فول, بجهة محافظة الغربية محلة زياد شارع البحر امام جامع سيدى 

حسب ا الرفاعى - بملك/ محمد عبدالغنى محمد الغينى

96 - احمد اسامة حسن ابوهبه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1942 

ورقم قيد 70540    محل رئيسى  عن مكتبة ) ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة الغربية شارع الثورة 

محلة ابوعلى - بملك/ اسامة حسن عبدربه ابوهبه
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97 - الدرس لتجاره النتيكات والساعات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1944 ورقم قيد 70541    محل رئيسى  عن تجاره النتيكات والساعات, بجهة محافظة الغربية القيصريه بملك/ 

حسن محمد ابراهيم عيسى

98 - نعيمه رشاد مصطفى الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1945 

ورقم قيد 70542    محل رئيسى  عن تجارة اسمنت, بجهة محافظة الغربية العامرية - بملك/ محمد محمد طه 

سلمه

99 - وائل حسين محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1951 

ورقم قيد 70543    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعد الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

شارع عبدالنبى عيسى عزبة اسكندر - بملك/ ايمان عماد حمدى حمد

100 - محمد الحارس مراد ابوالدهب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1957 ورقم قيد 70544    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية صفط تراب بملك/ 

احمد محمد احمد اسماعيل

101 - النبويه عبدالرحيم السيد القصير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1959 ورقم قيد 70545    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية بنا ابوصير - بملك/ محمد صابر المرسى فنجر

102 - محمد عاطف ابراهيم شعبان حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1961 ورقم قيد 70546    محل رئيسى  عن ورشه سمكره سيارات وقطع غيار, بجهة محافظة الغربية عزبه 

بزيد بملك/ عاطف ابراهيم شعبان حسين

103 - مكتب صوار لقطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1964 ورقم قيد 70547    محل رئيسى  عن مكتب تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية محله 

ابوعلى بملك/ حسن عبوده محمد حموده

104 - صالح عبدالحميد درويش قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1966 ورقم قيد 70548    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوريدات محاصيل زراعية, بجهة محافظة الغربية 

البنوان - بملك/ ابراهيم عبدالحميد قطب

105 - دعاء منير عبدالعزيز مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1981 ورقم قيد 70549    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية المنطقه الصناعيه 

بالراهبين _ محله ابوعلى بملك/ حمدى السيد السيد الفقى

106 - عبدا احمد السيد نوح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1983 

ورقم قيد 70550    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية 9 شارع عبدالرحيم صبرى السبع بنات بملك/ 

محمد على على الصياد

107 - صيدليه د/ فاطمه لؤى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1986 

ورقم قيد 70551    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية شبراملكان بملك/ ابراهيم جاد ابراهيم 

الحوتى

108 - بدوى لتشكيل البلستيك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1999 

ورقم قيد 70552    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل بلستيك, بجهة محافظة الغربية العتوه البحريه بملك/ شريف 

وديد محمد يسرى
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109 - بيتر بهنان وهيب اسرائيل تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 2007 

ورقم قيد 70553    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية شارع الفرن - ابوشاهين 

- بملك/ السيد عبدالخالق السيد

110 - خضر لتجاره الدوات الصحيه تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2008 ورقم قيد 70554    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الصحيه, بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم 

بملك/ عبدالمجيد حسن على عاطى

111 - وليد فتحى عبدالحميد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2017 ورقم قيد 70555    محل رئيسى  عن مزرعة لبيع وتربية المواشى, بجهة محافظة الغربية سماتاى - بملك 

/عمرو عدل عبدالحميد الشرقاوى

112 - حسين محمد شعبان عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

2019 ورقم قيد 70556    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع خوخه الحريرى من شارع جامع المتولى من محمد خليل بملك/ عبدالغنى محمود عبد

113 - حسن عبدالعظيم حسن عيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2029 ورقم قيد 70557    محل رئيسى  عن تجارة الت الرى والمعدات الزراعية, بجهة محافظة الغربية كفر 

حجازى - بملك/ محمد فؤاد اسماعيل ابراهيم

114 - حنان على المغازى البيومى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2043 ورقم قيد 70558    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الكهربائيه ومستلزمات البناء, بجهة محافظة الغربية 

سنباره بملك/ السعيد عبداللطيف مصطفى منصور

115 - محمد السيد عبدالمنعم محمد العطار تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2045 ورقم قيد 70559    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية شارع البان 

الكابتن ابوراضى - بملك/ السيد عبدالخالق السيد

116 - محمد نصرت محمد اى الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2047 ورقم قيد 70560    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة الغربية بطينه بملك/ 

نصرت محمد ابراهيم اى الدين

117 - احمد عبدالعزيز عبدالفتاح شعلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

2054 ورقم قيد 70561    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة الغربية كفر حجازى بملك/ 

محمد جمال محمد ابوالعنين عيسى

118 - محمد عوض عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2057 

ورقم قيد 70562    محل رئيسى  عن تموين, بجهة محافظة الغربية كفر حجازى - بملك/ محمد عوض عبدا 

احمد

119 - وجيه محمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2059 

ورقم قيد 70563    محل رئيسى  عن مصنع تدوير وتخريز بلستيك, بجهة محافظة الغربية شبرا بلوله - بملك/ 

احمد وجيه محمد مصطفى محمد

120 - شريف فتحى شريف اسماعيل نوار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 2062 ورقم قيد 70564    محل رئيسى  عن مصنع اعلف, بجهة محافظة الغربية عزبة يوسف بك الشين 

- بملك/ فتحى شريف اسماعيل نوار
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121 - عزه انيس ابراهيم سلبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2068 

ورقم قيد 70565    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة المفروشات, بجهة محافظة الغربية شارع عجوة بجوار البيارة 

شارع نعمان العصر بملك/ احمد مجاهد المغورى

122 - محمد مروان ابراهيم عليوه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2076 

ورقم قيد 70566    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الغربية 5شارع عبدالوكيل 

حنتوش الجمهوريه بملك/ فايزه محمد يوسف ابراهيم

123 - عبدالمجيد عبد الرحمن عبدالمجيد العرج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2023-02-09 

برقم ايداع 2081 ورقم قيد 70567    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره وحليج اقطان لدى الغير وتجاره المحاصيل 

الزراعيه بالجمله, بجهة محافظة الغربية نمرة البصل بملك/ عبدالرحمن عبدالمجيد غازى العرج

124 - ايناس فرج فؤاد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 2083 

ورقم قيد 70568    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم - بملك/ محمد معوض 

شحاتة عبدالعاطى

125 - السيد محمد حامد الشامى تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2090 ورقم 

قيد 70569    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية كفر حجازى - بملك/ راغب عبدالموجود 

فراج رضوان

126 - مامون عارف ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2094 ورقم قيد 70570    محل رئيسى  عن تجاره اعلف وحبوب واسمده ومبيدات وبذور ومخصبات زراعيه, 

بجهة محافظة الغربية محله حسن بملك/ عزيزه جمال صادق محمد

127 - انجى فايق ميخائيل سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2099 

ورقم قيد 70571    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

11 شارع حسن البهلوان من شكرى القوتلى - بملك/ اسامة عزيز متى عبدالملك

128 - محمد سعد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2106 

ورقم قيد 70572    محل رئيسى  عن تصنيع احذيه جلديه, بجهة محافظة الغربية شارع محمود ابوعطيه امام 

مسجد الدائرى عزبه ابودراع بملك/ محمود فتحى محمود مرعى

129 - احمد فتحى المغاورى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2107 ورقم قيد 70573    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليات وبوكسات وخليا خشبية تصدير نحل, 

بجهة محافظة الغربية كفر فياله - بملك/ ماجد صبرى عبدالحميد العباسى

130 - عزيزة جمال صادق محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2109 ورقم قيد 70574    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة الغربية عزبة الجرد - محلة 

حسن - بملك/ مامون عارف ابراهيم

131 - محمد شحاتة الوصيفى زينة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2113 ورقم قيد 70575    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اثاث, بجهة محافظة الغربية الناصرية - بملك/ طارق 

ربيع الحسينى زهران

132 - طلعت حمدى محمد سلومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2119 

ورقم قيد 70576    محل رئيسى  عن تدوير وتخريز بلستيك وفرز, بجهة محافظة الغربية العتوة القبلية - بملك/ 

حاتم طلعت حمدى سلومة
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133 - محمد عمر حسين الهنداوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2125 

ورقم قيد 70577    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة الغربية سيدى محمد بملك/ 

محمد عمر حسين الهنداوى

134 - محمود عبدالحى درويش عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2127 ورقم قيد 70578    محل رئيسى  عن مكتب تجاره معدات ثقيله, بجهة محافظة الغربية البنوان بملك/ 

عبدالحى درويش عبدالرسول

135 - شعبان عبدالمقصود عبدالباقى ابوسكين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2130 ورقم قيد 70579    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الغربية شارع الخولى 

منشية معاذ بن جبل - بملك/ فتوح لطفى ابراهيم رضوان

136 - السيد السيد السيد البقرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2132 

ورقم قيد 70580    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية شارع سكه طنطا بجوار سوبر 

ماركت ابوالدبل بملك/ الزغبى الزغبى عبدالرحمن

137 - محمد ابراهيم عبدالرحيم احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 2137 ورقم قيد 70582    محل رئيسى  عن مصنع شنط بلستيك, بجهة محافظة الغربية شارع ابراهيم 

عبدالرازق المنشية الجديدة - بملك/ عوض احمد فؤاد القسط

138 - حليمه محمد مصطفى الساعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2138 ورقم قيد 70583    محل رئيسى  عن مكتب تجاره ملبس جاهزه ) عدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة الغربية شارع المشتل نهايه الشعبيه بجوار الساعى بملك/ سميره ابوالعزم السيد

139 - عبدالرازق جمال عبدالرازق على دويدار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 2144 ورقم قيد 70584    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير قطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

الغربية شارع سكة زفتى العمومى بجوار صالة ابوعصام - بملك/ حسين محمد شعبان

140 - عبدالواحد محمد امام عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

2150 ورقم قيد 70585    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية سندسيس - بملك/ محمد امام 

عبدالمطلب امام

141 - عبدالكريم عبدالعزيز احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2160 ورقم قيد 70586    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية شارع طلعت حرب بجوار مدرسة شهداء بدر - بملك/ عطيات محمد محمد حسن

142 - محمد عثمان  صابر عثمان النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2162 ورقم قيد 70587    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة الغربية الناصرية - بملك/ محمود صابر 

صابر عثمان النجار

143 - محمد عبدا عبدا الجهورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2164 ورقم قيد 70588    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية العلو شارع المسجد الكبير - 

بملك / حمادة محمد محمد الرحمانى

144 - محمد سلمه محمد اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2169 ورقم قيد 70589    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه ن جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الغربية شارع الفتح السلمى _ محله حسن بملك/ سلمه محمد 

اسماعيل محمود
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145 - اريج مصطفى حسن احمد ابوحبيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2173 ورقم قيد 70590    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية شارع المناخ من العزبة - بملك/ على رجب ربيع عوض

146 - احمد صلح مصطفى احمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2174 ورقم قيد 70591    محل رئيسى  عن معصره زيوت نباتيه, بجهة محافظة الغربية سندسيس بملك/ 

عبدالبارى محمد عبدالبارى اسماعيل

147 - محمود ابراهيم محمد نصر العشرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2178 ورقم قيد 70592    محل رئيسى  عن بيع وتجاره ركن وانتريهات وستائر ومستلزماتها, بجهة 

محافظة الغربية شارع المحطه الرئيسى بملك/ خيرى محمد احمد حبيب

148 - فاتى ابراهيم حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 70593    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية نشيل بملك/ سمير عبدالمنعم محمد شلبى

149 - على حسن على ابومنصور تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2183 

ورقم قيد 70594    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى 

الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الغربية شارع مسجد مصباح بملك/ احمد محمود محمد الدلتونى

150 - ابراهيم السيد حامد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2185 ورقم قيد 70595    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار المعدات الثقيلة والسيارات, بجهة محافظة الغربية 

بطينة - بملك/ محمد زغلول السيد محمد المشد

151 - حسام حسن محمود المرساوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2187 ورقم قيد 70596    محل رئيسى  عن مصنع علب كرتون وتقفيل طقم سرير, بجهة محافظة الغربية 45 

شارع شعبان سعد ابوراضى بملك/ ايهاب رمزى محمد بدير

152 - حسام الدين محمد عبدالغفار صلح تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2193 ورقم قيد 70597    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية سندسيس على 

الطريق - بملك/ سكينة محمد محمود الخولى

153 - راجح اسماعيل عبدالمحسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2199 ورقم قيد 70598    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية شارع احمد عبدالعزيز من شكرى القوتلى بملك/ محمد محمود مصطفى

154 - نجوى على احمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2200 

ورقم قيد 70599    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية عزبة الست تبع كفر العبايدة 

- بملك/ صفية عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم

155 - محمد السعيد الغريب عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2204 ورقم قيد 70600    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات زراعية وبذور واسمدة زراعية, بجهة محافظة 

الغربية الهياتم - بملك/عمر حامد حافظ السايس

156 - احمد محمد خليل الدقن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2208 

ورقم قيد 70601    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية طريق دمرو بجوار مسجد 

السروجى - بملك/ محمد احمد محمود
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157 - محمد محمود حسن غنام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2210 

ورقم قيد 70602    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدويه, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ فوقيه طه 

ابراهيم الفار

158 - محروس احمد محروس ثابت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

2213 ورقم قيد 70603    محل رئيسى  عن تجاره خضار وفاكهه, بجهة محافظة الغربية الباكيه 81 سوق 

الخضار والفاكهه بملك/ رئاسه مجلس مدينه المحله الكبرى

159 - عاصى للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 2217 ورقم قيد 70604    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات ادوات كهربائيه, بجهة 

محافظة الغربية الدواخليه بملك/ مسعد مسعد عرفه عاصى

160 - حامد احمد حامد خليل مزروع تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 70605    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل ) عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها(, 

بجهة محافظة الغربية شارع عنب تقسيم الشامى بملك/ علء فاروق عطيه الشامى

161 - عبير عبدالمطلب موسى عبدالمطلب الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 2229 ورقم قيد 70606    محل رئيسى  عن مصنع نسيج دائراى, بجهة محافظة 

الغربية كفر حجازى - بملك/ هاشم السيد السيد مزيكة

162 - احمد نبيل ابوهيكل سيد احمد سبله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2235 ورقم قيد 70607    محل رئيسى  عن مصنع صناعات مطاطيه, بجهة محافظة الغربية طريق المحله 

الكبرى _ القيصريه بملك/ محمد عادل عبدالعزيز السمنودى

163 - محمد احمد فرج فوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2237 ورقم 

قيد 70608    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية يدوى, بجهة محافظة الغربية الجابرية - بملك/ احمد فرج 

عبدا فوده

164 - اشرف السعيد على عامر تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2238 

ورقم قيد 70609    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الغربية شارع حسن مقلد بجوار مسجد 

اليمانى بملك/ عبير محمد شلبى محمد

165 - نورا محمد جابر سالم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2243 ورقم قيد 70610    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم 

بملك/ ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيز ابوحسن

166 - احمد عارف احمد البسيونى الرمادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2253 ورقم قيد 70611    محل رئيسى  عن توريد اخشاب, بجهة محافظة الغربية 1 شارع ابوحسين من 

شارع نعمان العصر بملك/ عارف احمد البسيونى احمد

167 - ايه عادل جابر حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2256 

ورقم قيد 70612    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية واعلف, بجهة محافظة الغربية سندسيس - بملك/ السيد 

عبدالمجيد متولى جاب ا

168 - احمد محمد احمد محمد صيام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2262 ورقم قيد 70613    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية 3 شارع محمد السيد خلف نادى 

البلديه بملك/ امينه محمد المهدى عبدالرازق
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169 - محمد غازى المغازى الشاعر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2265 ورقم قيد 70614    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية دمرو بملك/ 

عصام عبدالعال السيد صلح

170 - احمد محمد على الفرماوى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2272 ورقم قيد 70615    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية شارع عيد الكنيسى السكة 

الوسطى - بملك/ محمد الدسوقى محمد البدوى

171 - محمود ابراهيم محمد قشلنه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2273 ورقم قيد 70616    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية الراهبين بملك/ عادل 

زكريا الششتاوى عبدالرازق

172 - محمود ابراهيم مسعد ابراهيم ابوعساكر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 2283 ورقم قيد 70617    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية 12 شارع حلمى عيد - بملك/ 

ابراهيم مسعد ابراهيم ابوعساكر

173 - عطا مقبول يوسف نعناعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2287 

ورقم قيد 70618    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 6 

شارع حمام البصل - بملك/ عادل على على عوض

174 - احمد عادل محمد محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2291 

ورقم قيد 70619    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شارع عبدالمنعم رياض منشية السلم - بملك/ 

عادل محمد مصطفى محفوظ

175 - شيماء رمضان شيبه محسب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2301 ورقم قيد 70620    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية ( ومفروشات, 

بجهة محافظة الغربية بشبيش - بملك/ محمد احمد جمال الدين احمد على

176 - مصطفى جمال عبدالعزيز ابوالعطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

2304 ورقم قيد 70621    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية الناصريه بملك/ السيد 

عبدالحليم السيد السمنودى

177 - سميه  علم فرج الشيخ على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2311 

ورقم قيد 70623    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الغربية كفر العبايدة - بملك/ محمد علم فرج 

الشيخ على

178 - محمد يوسف اسماعيل عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2314 ورقم قيد 70624    محل رئيسى  عن جمع النفايات غير الخطرة, بجهة محافظة الغربية بهيت الحجارة - 

بملك/ حسام محمد يوسف اسماعيل عطية

179 - وائل احمد محمد الشهاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2315 

ورقم قيد 70625    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة الغربية 19 شارع الطبال _ السكه الوسطى 

بملك/ صفاء احمد محمود السراجى

180 - شيماء فوزى ابراهيم سقيرق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2319 ورقم قيد 70626    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل ) عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها(, 

بجهة محافظة الغربية شبرابابل بملك/ محمد حامد احمد على الدين
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181 - احمد محمد شلبى عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2321 ورقم قيد 70627    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية بطينة - بملك/ وحيد 

محمد شحاته سلمه

182 - منال مصطفى محمود سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2325 ورقم قيد 70628    محل رئيسى  عن تجاره زيوت وشحوم السيارات, بجهة محافظة الغربية شارع البحر 

الشرقى الهياتم بملك/ صلح احمد ابراهيم النجار

183 - عادل محمود ابراهيم النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2330 ورقم قيد 70629    محل رئيسى  عن معرض موبيليات, بجهة محافظة الغربية الهياتم بملك/ صلح احمد 

ابراهيم النجار

184 - محمد احمد على على تمراز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2339 

ورقم قيد 70630    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهة, بجهة محافظة الغربية كفر ابوجندى - بملك/ ابو 

اليزيد السيد ابواليزيد عمارة

185 - هانى صبحى توفيق زكريا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2347 

ورقم قيد 70631    محل رئيسى  عن ورشة شق اخشاب يدوية, بجهة محافظة الغربية كفر دمرو - بملك/ محمد 

صبحى توفيق زكريا

186 - جزارة فوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2348 ورقم قيد 

70632    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوه بملك/ محمد احمد ابراهيم 

السحت

187 - محمد احمد مصطفى بدير يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2355 ورقم قيد 70633    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية 3 شارع سعيد الزوق خلف صاله سحر المنشيه الجديده بملك/ مصطفى كمال مصطفى رمضان

188 - عبدالرحمن الملح حسن هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2357 ورقم قيد 70634    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الغربية الترعة - بملك/ خالد 

منصور السعيد على جاد

189 - محمد محمد شوقى الطحان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2364 

ورقم قيد 70635    محل رئيسى  عن تجارة العطور, بجهة محافظة الغربية 19 شارع ابراهيم حجاب بجوار 

صيدلية الهدى عزبة ابودراع - بملك/ السيد علء عنتر

190 - راغب حسن راغب الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2365 ورقم قيد 70636    محل رئيسى  عن مكتب انتاج وبيع تقاوى, بجهة محافظة الغربية شارع سكه طنطا 

بجوار العياده الشعبيه بملك/ اسماعيل عبدالواحد حسن العزب

191 - كامليا محمد مسعد البسيونى الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2368 ورقم قيد 70637    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية بلقينا بملك/ محمد منجد 

ابوالعطا محمد بدرالدين

192 - احمد علء الدين عبدالجليل الششتاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2369 ورقم قيد 70638    محل رئيسى  عن تجارة العطارة, بجهة محافظة الغربية شارع محمود سرحان 

المنطقة الصناعية - بملك/ محمد عزت مصطفى القونى
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193 - على فتحى الشرنوبى الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2372 ورقم قيد 70639    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه6 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية منشيه محى سعد الوزاريه بملك/ 

فتحى الشرنوبى الشافعى

194 - الجندى للبلستيك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2378 ورقم قيد 

70640    محل رئيسى  عن مصنع تدوير وتخريز بلستيك, بجهة محافظة الغربية خباطه بملك/ محمد كامل 

مصطفى على احمد

195 - ايمان يوسف التهامى طه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2379 

ورقم قيد 70641    محل رئيسى  عن تجارة التقاوى الزراعية, بجهة محافظة الغربية كفر حسان - بملك/ محمد 

محمد ابراهيم رضوان

196 - محمود نبيل سعد مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2382 

ورقم قيد 70642    محل رئيسى  عن مشغل تطريز, بجهة محافظة الغربية القيصرية - بملك/ سعد نبيل مطاوع

197 - البرص لتجاره المبيدات الزراعيه والسمده والتقاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 2389 ورقم قيد 70643    محل رئيسى  عن بيع مبيدات زراعيه واسمده وبذور 

وتقاوى, بجهة محافظة الغربية ابوصير بملك/ ساميه محمد عبدا فرج

198 - حلمى عصام محمد الفحل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2393 

ورقم قيد 70644    محل رئيسى  عن ورشة موبيليات, بجهة محافظة الغربية صفط تراب - بملك/ عصام محمد 

سليمان الفحل

199 - جلل محمد امين زهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2395 

ورقم قيد 70645    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية الناصريه بملك/ فطيمه 

ابراهيم محمد مراد خليل

200 - بدوى السيد بدوى قرواش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2397 

ورقم قيد 70646    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

محلة زياد - بملك/ نبيل عبدالغنى سيد احمد الغريب

201 - سمير عبدالعظيم البهى عماره تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2401 ورقم قيد 70647    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية بطينة - بملك/ السيد 

محمد السياعى الهنداوى

202 - محمود محمد محمد بدوى عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2408 ورقم قيد 70648    محل رئيسى  عن مصنع سجاد, بجهة محافظة الغربية شارع الشعراوى اخر شارع 

المفارق العلو بملك/ محمد محمد بدوى عمر

203 - احمد مصطفى رياض ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2415 ورقم قيد 70649    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية كفر ابوجندى - بملك/ محمد عبدالفتاح رمضان ليله

204 - احمد خالد ابواليزيد ابوعوف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2417 ورقم قيد 70650    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير )فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية شارع مدرسه الصنايع طريق 

المنصوره السريع بملك/ خالد ابواليزيد البيومى
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205 - ممدوح عبدا محمد ابوحبيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2418 ورقم قيد 70651    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية شارع الساهى - بملك/ جلل جاب ا عوض النجار

206 - رحاب حسن ابراهيم مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2429 ورقم قيد 70652    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة الغربية شارع الفرن - 

ابوشاهين - بملك/ محمد السيد المرسى السيد

207 - ابراهيم عبدالوهاب عبدالسلم مطر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 2433 ورقم قيد 70653    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار محمول, بجهة محافظة الغربية شارع 

غبدالرحمن بن عوف منشية محى سعد - بملك/ عزت عبدالسلم عبدالوهاب مطر

208 - امل حموده عبدالقادر الشورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2434 ورقم قيد 70654    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة الغربية شارع طلبه الفقى من شارع 

الترعه _ المنشيه الجديده بملك/ محمود حامد على سيد احمد

209 - محمود محمد عرفة النشار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2438 

ورقم قيد 70655    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية محلة ابوعلى - بملك/ وفيئه عبدالمنعم ابراهيم 

صوار

210 - فاطمه عبدالناصر السعيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2439 ورقم قيد 70656    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والدولى والتجاره الداخليه والخارجيه(, بجهة محافظة الغربية 1 شارع المام ابو حنيفه بملك/ 

فاروق السيد حسين الكيره

211 - صلح محمد السيد العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2442 

ورقم قيد 70657    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

شارع رزق نوح - الجمهورية - بملك/ السيد علء السيد عنتر ابراهيم

212 - هانى محمد سعد نوفل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2445 

ورقم قيد 70658    محل رئيسى  عن تجاره حلويات, بجهة محافظة الغربية ميت بدر حلوه بملك/ جلل محمد 

مصطفى عبدالدايم

213 - محمد السيد سيد احمد التلوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2452 ورقم قيد 70659    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية 2 شارع محمد السعيد - سكة 

زفتى - خلف مسجد التقوى - بملك / مجدى محمد اسماعيل طيبة

214 - حسام لطفى كمال راشد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2453 ورقم قيد 70660    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية 42 شارع سليمان الحلبى منشيه البكرى بملك/ عبدالمنعم محمد احمد شحاته

215 - زينب محمد سليمان الخان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2458 

ورقم قيد 70661    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة الغربية الدواخليه بملك/ حافظ صالح زين 

شلبى

216 - محمد عادل محمد ابوشادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2459 

ورقم قيد 70662    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

شبراملكان - بملك/ عادل محمد حسن ابوشادى
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217 - ايه ابراهيم ابراهيم غازى الوزان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2461 ورقم قيد 70663    محل رئيسى  عن تجاره ملبس داخليه ) عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية 86 شارع محمد خليل _ سوق اللبن بملك/ ابراهيم ابراهيم غازى الوزان

218 - نبيلة محمد فتح ا درغام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2464 

ورقم قيد 70664    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

25 شارع عادل الرفاعى - بملك/ حسام الدين محمد ترك

219 - السيد عبدالنبى السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2473 

ورقم قيد 70665    محل رئيسى  عن مصنع تغليف اسلك كهربائيه, بجهة محافظة الغربية شارع مسجد الربعين 

_ بشبيش بملك/ ريحاب عبدالنبى السيد عطيه

220 - سامح عبدالونيس العراقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2475 ورقم قيد 70666    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية محله زياد شارع الحاج عيدالشقر بملك/ صلح المتولى علم

221 - نفيسه حسين محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2479 

ورقم قيد 70667    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية ميت الليث هاشم بملك/ عزه الششتاوى احمد

222 - غنام لنقل البضائع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2482 ورقم 

قيد 70668    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الغربية شارع اسماعيل الخولى محله البرج بملك/ مصطفى كامل محمد 

غنام

223 - عبدالمنعم السيد محمد النواوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2485 ورقم قيد 70669    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية السجاعيه بملك/ هناء عبدالرحمن الدمرداش

224 - سامى محمد عبدالحميد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2488 ورقم قيد 70670    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية 56 شارع مدرسه 

المحله الثانويه _ ابوشاهين بملك/ حسن محمد حسن الدماطى

225 - احمد السعيد عبدالفتاح عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2491 ورقم قيد 70671    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الغربية 17 شارع مصطفى كامل خلف نادى 

البلديه بملك/ السعيد عبدالفتاح السباعى

226 - كريم شوقى السيد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2503 

ورقم قيد 70672    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الغربية عياش بملك/ الطالب/ كريم شوقى 

السيد زيدان

227 - بدوى ابراهيم بدوى عيش تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2505 ورقم قيد 70673    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير )فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق بملك/ على ناصف محمد 

سيد احمد

228 - محمد محمود عباس عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2509 ورقم قيد 70674    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية الحوامديه بملك/ محمد اكرامى محمد فرج
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229 - محمد زغلول السيد محمد المشد تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2516 ورقم قيد 70675    محل رئيسى  عن تجاره المعدات الثقيله وقطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية 

الحوامديه الجديدهبملك/ ابراهيم السيد حامد محجوب

230 - محمد جمال عبدالغنى جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2523 ورقم قيد 70676    محل رئيسى  عن معصره زيوت نباتيه, بجهة محافظة الغربية سندسيس بملك/ جمال 

عبدالغنى عبدالسلم جاب ا

231 - محمد اكرامى محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2526 

ورقم قيد 70677    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية دمرو بملك/ محمد محمود عباس عبدالغنى

232 - محمود على عبدالعزيز فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2533 ورقم قيد 70678    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية كفر قريطنه 

بملك/ امل احمد حسن ابراهيم

233 - مريانا جورج حنا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2534 

ورقم قيد 70679    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه(, بجهة محافظة الغربية الراهبين _شارع السوق 

بملك/ ميخائيل عزيز مسيحه

234 - مصطفى صلح شعبان محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2539 ورقم قيد 70680    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الغربية شارع محمد رزق من سكة 

دمرو/ محلة البرج بملك/ مصطفى الشحات عبدالنبى محمد

235 - هانى سويلم زكى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2540 

ورقم قيد 70681    محل رئيسى  عن تجاره الدويه البيطريه, بجهة محافظة الغربية طريق الراهبين السريع -

بجوار المساكن الجديده الراهبين بملك/ ابراهيم عزت السيد الصعيدى

236 - خالد مجدى السيد فوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2544 

ورقم قيد 70682    محل رئيسى  عن مكتب عرض وتوزيع ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى _ شارع الثوره بملك/ فاضل السيد على فوده

237 - على محروس على الجمل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2545 

ورقم قيد 70683    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة عدا ) مايختص بالملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

الغربية شارع سوق الحدادين بجوار سرجه احمد عباس بملك/ عمر محمد مراد

238 - وليد مصطفى احمد ابونجم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2549 

ورقم قيد 70684    محل رئيسى  عن تجارة الفايبر ومستلزماته, بجهة محافظة الغربية محلة زياد - بملك/ ايمن 

عبدالحميد محمد دراج

239 - السيد خيرى سلمه هندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2550 

ورقم قيد 70685    محل رئيسى  عن قاعه افراح, بجهة محافظة الغربية كفر العبايده بملك/ ماجده ابراهيم 

الرفاعى درويش

240 - عماد رزق محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2558 ورقم قيد 70686    محل رئيسى  عن مكتبة وهدايا ) ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة الغربية 

ميت بدر حلوة - بملك/ ياسر المتولى جاد
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241 - صادق عماد صابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2560 

ورقم قيد 70687    محل رئيسى  عن مصنع تقفيل شنط مفروشات وملبس ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة الغربية 56 شارع المام النواوى - بملك/ ايهاب حمدى عبدالفتاح

242 - صفاء احمد عبدالقادر العفيفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2561 ورقم قيد 70688    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه وتعبئه سكر يدوي, بجهة محافظة الغربية شارع 

عبدالعزيز عماره منشيه البكرى بملك/ مصطفى مصطفى ابراهيم عون

243 - جزارة انور سليم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2567 ورقم قيد 

70689    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة الغربية 20 شارع عمر بن الخطاب شكرى القوتلى - بملك/ 

رضا احمد الشهاوى

244 - محمد حامد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2575 ورقم 

قيد 70690    محل رئيسى  عن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وبيع عطور, بجهة محافظة الغربية شارع 

الخليفة مامون - بملك/ ريهام كمال الششتاوى سعيد

245 - سلوى محمود عبدالسلم هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2586 ورقم قيد 70691    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الغربية خباطة - بملك/ شعبان توفيق 

احمد ابوزيد

246 - ام محمد محمد فوزى محمد راشد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2592 ورقم قيد 70692    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره المفروشات, بجهة محافظة الغربية بلقينا بملك/ 

مصطفى ناجح مصطفى ابوالعنين

247 - فاروق محمد عبدالواحد المر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2607 ورقم قيد 70693    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية شارع صبرى 

الحنفى _ ميدان بسيسه بملك/ سمير محمد عبدالواحد المر

248 - عيسى لب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2609 ورقم قيد 

70694    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد مستلزمات معامل اسنان 0 ماعدا مايختص بالدوية بكافة انواعها (, 

بجهة محافظة الغربية شارع برهان من شارع البساينة - بملك/ عادل محمد محمد الخفة

249 - محمد محمد يوسف ابوريا شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2614 ورقم قيد 70695    محل رئيسى  عن مخبز الى كامل, بجهة محافظة الغربية بشبيش اول - بملك/ السيد 

احمد سيداحمد الفقى

250 - سهام ايمن ابراهيم يوسف خليفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2615 ورقم قيد 70696    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ومفروشات )عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة الغربية البشيط بملك/ اشرف محمد المتولى سيد احمد

251 - محمود سمير محسن الجميزى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2622 ورقم قيد 70697    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ سمير محسن ابراهيم الجميزى

252 - اميره عبده حسن متولى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2634 ورقم قيد 70698    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الغربية شارع الدقاق سوق الحدادين بملك/ طارق احمد محمد 

قنيده
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253 - عبدالقادر عبدالهادى احمد حواس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2635 ورقم قيد 70699    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الغربية محلة زياد - بملك/ سامح 

الشحات ابراهيم النبراوى

254 - يوسف محمود زكريا الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2637 ورقم قيد 70700    محل رئيسى  عن مشغل تطريز, بجهة محافظة الغربية النشا الحديثه بملك/ محمود 

زكريا الشافعى

255 - احمد عادل عبدالستار خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2640 ورقم قيد 70701    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية محلة ابوعلى - بملك/ فاتن عبدا ابراهيم حسين

256 - محمد عبدالعزيز عبداللطيف ابوكحله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2641 ورقم قيد 70702    محل رئيسى  عن ورشه تصليح وصيانه تروسيكلت وموتوسيكلت, بجهة 

محافظة الغربية كفر حجازى _ عزبه بدران بملك/ دنيا ابراهيم عبدالقادر محمد

257 - احمد محمد احمد ابوريه ابوشلبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2659 ورقم قيد 70704    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية الراهبين بملك/ هانى احمد ابوريه 

ابوشلبى

258 - احمد محمد محمد عبدالشفيع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2660 ورقم قيد 70705    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية 11 شارع الريدى ابوراضى - بملك/ محمد محمد عبدالشفيع

259 - تيسير احمد محمد الجميزى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2663 

ورقم قيد 70706    محل رئيسى  عن تجاره منظفات ومنتجات ورقيه, بجهة محافظة الغربية 45 شارع المحجوب 

من سعد زغلول بملك/ عزت احمد السيد لبحصرى

260 - ام هاشم عبدالستار خليل محمد الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2673 ورقم قيد 70707    محل رئيسى  عن مصنع تدوير وتشكيل بلستيك, بجهة محافظة الغربية العتوه 

القبليه بملك/ رشاد عبدالفتاح ابراهيم جبر

261 - هانى عبدالحميد الصياد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2675 ورقم قيد 70708    محل رئيسى  عن مكتب تصدير غزل ونسيج, بجهة محافظة الغربية شارع 

فتحى عثمان ابوراضى بملك/ عبدالحميد الصياد سيد

262 - انس محمد كمال محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2685 ورقم قيد 70709    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل ) عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها(, 

بجهة محافظة الغربية شارع اليمانى سكه قطور بجوار مسجد الصحابه بملك/ محمد سعيد عادل غانم

263 - عليه مسعد محمد العزب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2686 

ورقم قيد 70710    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة الغربية صندفا بملك/ ابراهيم محمد محمد 

العزب

264 - على احمد عاصم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2692 

ورقم قيد 70711    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهه, بجهة محافظة الغربية شارع سعد زغلول خلف سوق 

الجملة - بملك/ محمد امين ابراهيم
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265 - محمد مصطفى محمد شلوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2693 

ورقم قيد 70712    محل رئيسى  عن تجاره العلف والسمده والمبيدات الزراعيه, بجهة محافظة الغربية صفط 

تراب بملك/ ساميه عبدا حسن موافى

266 - صباح الدسوقى البسطويسى الشوره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2696 ورقم قيد 70713    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة الغربية شارع ابو النجا _ 

منشيه عبدالمنعم رياض بملك/ اسماء السيد عبدالرحيم المزين

267 - حاتم عبدالكريم عبدالعزيز احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2697 ورقم قيد 70714    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة الغربية ميت الليث هاشم - بملك/ مصطفى ناجح مصطفى

268 - هيثم عبدالحكيم عبدالحى الرجبى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2701 ورقم قيد 70715    محل رئيسى  عن تجارة البقالة بالجملة, بجهة محافظة الغربية 13 شارع ابوحنيفة 

النعمان امتداد شارع جمال عبدالناصر بجوار شركة فارما للدوية  - بملك/ مصطفى محمد حسان اغا

269 - عمر اسماعيل عبدالعاطى العزب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2702 ورقم قيد 70716    محل رئيسى  عن مصنع تدوير وتشكيل بلستيك, بجهة محافظة الغربية عزبه عابدين 

العتوه القبليه بملك/ هانى طلعت محمد سليم

270 - ياسر عبدالمنعم حسين النبراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2706 ورقم قيد 70717    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ خالد محمد المنسوب

271 - محمد على عبدالعزيز محمد الزماكه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2707 ورقم قيد 70718    محل رئيسى  عن مصنع نسيج تريكو دائرى, بجهة محافظة الغربية كفر 

حجازى - بملك/ مصطفى محمد عبدالقادر الكفراوى

272 - محمد اسامه الششتاوى محمد النمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2710 ورقم قيد 70719    محل رئيسى  عن معرض مفروشات, بجهة محافظة الغربية طريق كفر الشيخ امام 

موقف الزراعه بملك/ محمد عزيز عبدالحميد عبدالسلم

273 - تامر وحيد فتوح الجيار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2714 

ورقم قيد 70720    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات وملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة الغربية نهايه سكة زفتى امام مسجد الروضة - بملك/ طارق ابوالعل بدر الدين قرواش

274 - جواهر حميدو على حموده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2718 ورقم قيد 70721    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم - 

بملك/ السيد مسعد سالم العدوى

275 - احمد وجدى عبدالعظيم السرجانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2724 ورقم قيد 70722    محل رئيسى  عن مصنع تقطيع اخشاب, بجهة محافظة الغربية شارع عبدالحميد 

الشرقاوى ابوراضى - بملك/ محمد عبدالحليم عبدالسلم الهنيدى

276 - احمد ابراهيم احمد خير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2728 

ورقم قيد 70723    محل رئيسى  عن ورشه نجاره صناديق النحل وبيع خشب ابيض, بجهة محافظة الغربية 

كفرفياله بملك/ ابراهيم احمد احمد خير
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277 - هبه ابراهيم محمد عبدا لشين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2739 ورقم قيد 70724    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية الناصرية - بملك/ ابوبكر محمد الدمرداش خطاب

278 - محمد ابراهيم محمد ابوالمجد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 2742 ورقم قيد 70725    محل رئيسى  عن مصنع تدوير وتخريز بلستيك, بجهة محافظة الغربية 

شبرابلوله - بملك/ احمد ابراهيم محمد ابوالمجد عيسى

279 - ندى محمد بسيونى الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2743 ورقم قيد 70726    محل رئيسى  عن مكتب توريد مواد طلء وصودا وصوديوم وتعبئة تنر ونفط وخلط 

وتخفيف مذيبات يدوى )) ماعدا الطباعة والكمبيوتر وتوريد العمالة ((, بجهة محافظة الغربية شارع النتاج - بملك/ 

محمد طه احمد على عمر

280 - مصطفى ابراهيم عبدالعزيز نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2754 ورقم قيد 70727    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار جرارات زراعيه, بجهة محافظة الغربية قطور 

المحطه بملك/ محمد السيد شريف

281 - اسراء حسن السيد محمد العمورى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2757 ورقم قيد 70728    محل رئيسى  عن مكتب توريد عطور, بجهة محافظة الغربية الشين - بملك / هانم 

رمضان ابراهيم

282 - بسام محمد سعد ابواليزيد مناع تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2761 ورقم قيد 70729    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الغربية 30 شارع الصفا امتداد محب بملك/ انعام حيدر اليمانى الناغى

283 - نها عبدالفتاح على ابوالنجا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2762 

ورقم قيد 70730    محل رئيسى  عن تصدير ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

ميت بدر حلوة - بملك/ على طه ابوالنجا

284 - رحاب عبدالواحد عبدا عدس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2764 ورقم قيد 70731    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية الناصريه بملك/ 

احمد عبدا عبدالواحد عدس

285 - محمد محمد الحسينى عواض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2767 ورقم قيد 70732    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية محلة ابوعلى - بملك/ هيثم شكر محمد

286 - احمد محمد ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2771 ورقم قيد 70733    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الغربية شارع البهى - محلة البرج 

- بملك/ محمود احمد محمد سليمان

287 - مصنع ابوحسن للكرتون تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2775 

ورقم قيد 70734    محل رئيسى  عن مصنع كرتون )عدا ما يختص بالطباعه(, بجهة محافظة الغربية منشاه 

المراء عزبه الشيخ على ابوحسن بملك/ فاروق على محمد ابوحسن

288 - مفرح صبحى عبدالمولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2776 ورقم قيد 70735    محل رئيسى  عن مصنع نسيج دائرى, بجهة محافظة الغربية ميت الليث هاشم - 

بملك/ على عادل محمد على
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289 - محمد احمد جمال الدين احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2779 ورقم قيد 70736    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات واقمشه, بجهة محافظة الغربية شارع زكريا من 

نعمان العصر _ السكه الوسطى بملك/ وليد ابوبكر السعيد يوسف

290 - السباعى محمد السباعى عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2787 ورقم قيد 70738    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة الغربية صفط تراب - بملك/ 

ايهاب محمد السباعى عبدالرازق

291 - ماجد سعد عبدالجيد عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2791 ورقم قيد 70739    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية بلقينا - بملك/ منال محمود احمد المام

292 - السيد احمد عبدالحليم الدقن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2792 

ورقم قيد 70740    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه " عدا الملبس العسكريه ", بجهة محافظة الغربية 

محله زياد  -ش0 مجمع المدارس بملك/ احمد عبدالحليم احمد الدقن

293 - يوسف فريد مصطفى الطليمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2804 ورقم قيد 70741    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية ( ومفروشات, 

بجهة محافظة الغربية الوزارية شارع العمومى بجوار المسجد الكبير -  بملك/ صلح محمد السيد

294 - احمد محمد فؤاد على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2810 ورقم قيد 70742    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع مخيمر منشيه السلم بملك/ محمد فؤاد على اسماعيل

295 - محمد على السيد بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2811 

ورقم قيد 70743    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية طريق عزبة ممتاز 

وعزبة الشرملسى - الهياتم - بملك/ عبدا وديع عبده القاضى

296 - غانم لضرب الرز تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2812 ورقم 

قيد 70744    محل رئيسى  عن مضرب ارز, بجهة محافظة الغربية عزبه النحاس بشبيش بملك/ على مصطفى 

جاد مصطفى

297 - زكريا احمد كامل سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2817 

ورقم قيد 70745    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبة سعد بلضم - 

بملك/ احمد كامل بلتاجى سعيد

298 - عبداللطيف عطيه عبداللطيف اليمانى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2825 ورقم قيد 70746    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية سندسيس 

بملك/ عطيه عبداللطيف اليمانى رضوان

299 - حسام محمود محمود العنانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2832 ورقم قيد 70747    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية مركز سمنود - محلة 

زياد - بملك/ احمد ناجى ابوزهرة

300 - محمد مهنى غريب محمد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2833 ورقم قيد 70748    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة 

محافظة الغربية بشبيش شارع السلم بملك/ مهنى غريب محمد الفقى
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301 - احمد عبدالفتاح عباس زغبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2842 ورقم قيد 70749    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية القيصرية - 

بملك/ محمد احمد السيد ابراهيم

302 - رضا عبدالعزيز محمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2846 ورقم قيد 70750    محل رئيسى  عن مضرب ارز, بجهة محافظة الغربية محلة حسن - بملك/ محمد محمد 

احمد زيدان

303 - داليا الكحلوى عبدالحكيم الهمشرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2856 ورقم قيد 70751    محل رئيسى  عن مصنع تقفيل فوط, بجهة محافظة الغربية 13 شارع مسجد 

عائشه المنطقه الصناعيه بملك/ اشرف رفعت احمد الشاب

304 - رحاب رضا السيد عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2859 

ورقم قيد 70752    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الغربية محلة حسن - بملك/ محمد طلل عبدالمعاطى 

سليم

305 - عبدالحليم رشدى عبدالحليم بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2860 ورقم قيد 70753    محل رئيسى  عن مصنع نسيج دائرى, بجهة محافظة الغربية كفر حجازى بملك/ 

زينب الصاوى على سليمان

306 - محمد ابراهيم ابراهيم الشحرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2863 ورقم قيد 70754    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية محله زياد بملك/ ابراهيم ابراهيم 

المتولى الشحرى

307 - مصطفى ابراهيم طه ضيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2867 ورقم قيد 70755    محل رئيسى  عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة الغربية طرينه - 

بملك/ محمود عبدالحى البرعى ابراهيم

308 - محمد محمد محمد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2872 

ورقم قيد 70756    محل رئيسى  عن مكتب عرض وتوزيع ملبس جاهزه )عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع البحر محله ابوعلى بملك/ تيسير حمدنيه على ابوصالحه

309 - اميرة السيد شحاته محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2873 

ورقم قيد 70757    محل رئيسى  عن مكتب الستيراد ) ماعدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين (, بجهة محافظة الغربية البنوان - بملك/ الشحات محمد على الغيطانى

310 - المتولى سامى عرفه ابراهيم عرفه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2878 ورقم قيد 70758    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير قطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

الغربية المشتل امام مسجد السيدة رقيه - منشية البكرى - بملك/ محمد عبدالقادر جمعة احمد

311 - امال احمد عبدالمنعم الرخاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2879 ورقم قيد 70759    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) عدا ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع ابوجمال عزبه البهلوان بملك/ احمد صفوت هلل محمد

312 - اشرف محمد السعيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2887 

ورقم قيد 70760    محل رئيسى  عن مصنع شنطه معالق سفرة, بجهة محافظة الغربية لومانه تبع بشبيش - بملك/ 

محمد عبدالواحد السيد عبدا الوكيل
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313 - محمود محمد عبدالفتاح شحاته تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2897 ورقم قيد 70761    محل رئيسى  عن تجارة غلل وحبوب وقطن, بجهة محافظة الغربية 4 شارع 

عبدالسلم الرجبى ابوشاهين - بملك/ احمد محمد عبدالفتاح عبدا شحاته

314 - محمد راشد ابراهيم الضنيان تاجر فرد  رأس ماله 28,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2907 ورقم قيد 70762    محل رئيسى  عن تجارة المنظفات, بجهة محافظة الغربية شارع شحاته امين من 

شارع جمال عبدالناصر محطة الشعراوى - بملك/ علء الدين محمد عبدالمحسن شريف

315 - خيرات احمد السيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2912 

ورقم قيد 70763    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية كفر العبايده بملك/ محمد علم فرج 

الشيخ على

316 - محمد مسعد عبدالنبى على ابوالفضل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 2917 ورقم قيد 70764    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الغربية شارع احمد حسن بجوار فيل 

الشامى - بملك/ محمد مصطفى السيد الرجبى

317 - نجاح جمعه محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2918 

ورقم قيد 70765    محل رئيسى  عن تصنيع اعلف, بجهة محافظة الغربية العامريه بملك/ فرج رافت محمد بلح

318 - عادل حسين حسن البصرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2925 ورقم قيد 70766    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية عزبه ساكس _ السجاعيه 

بملك/ امال السيد خضرى احمد

319 - فاطمة احمد محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2929 

ورقم قيد 70767    محل رئيسى  عن مصنع مفروشات, بجهة محافظة الغربية محلة ابو على - شارع العرابى - 

بملك/ السعيد محمد ابراهيم الجزار

320 - هانى الهادى عبدالعزيز البنا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2930 ورقم قيد 70768    محل رئيسى  عن الستيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك(, بجهة محافظة الغربية محله ابوعلى بملك/ حسام عبدالمطلب 

وجيه

321 - عبدالرحمن احمد انور رشوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2933 ورقم قيد 70769    محل رئيسى  عن تجارة اعلف ومحاصيل زراعية, بجهة محافظة الغربية عزبة 

موسى باشا تبع السجاعية - بملك/ احمد السيد ابراهيم السيد حموده

322 - حنان محمد عبدالحليم حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2949 

ورقم قيد 70770    محل رئيسى  عن خرازة بلستيك, بجهة محافظة الغربية النمكيه تبع العتوه البحرية - بملك/ 

بسيونى عبدالقوى ابراهيم الشناوى

323 - يوسف عبدالحى غريب ابوالشبايك تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2950 ورقم قيد 70771    محل رئيسى  عن قطع غيار الت زراعيه, بجهة محافظة الغربية سجين الكوم بملك/ 

احمد مسعد محمد الدقره

324 - جلل احمد احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2955 

ورقم قيد 70772    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية عزبه رياض تبع بطينه 

بملك/ احمد احمد عطيه عبدالرحمن
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325 - لطيفة محمود طه السعداوى تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2956 ورقم قيد 70773    محل رئيسى  عن فراكة ارز, بجهة محافظة الغربية محلة القصب - بملك/ عبدالرحمن 

زكى اسماعيل الدهم

326 - ولء سمير اسماعيل ابوسلمه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2958 ورقم قيد 70774    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه)عد ما يختص الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة الغربية شارع جهاد السعدنى _ امام مسجد شكيل الصغير بملك/ صيام رمضان محمد صيام

327 - السيد مصطفى ابوزيد المرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2961 ورقم قيد 70775    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية شارع مصطفى كامل - بملك/ محمد مصطفى ابوزيد المرسى

328 - عماد محمد عبدالحميد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2963 ورقم قيد 70776    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية بشبيش بملك/ فيكتوريا 

عبدالفتاح ابراهيم بدوى

329 - شذى عبدالقادر عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2974 

ورقم قيد 70777    محل رئيسى  عن تجاره نظارات, بجهة محافظة الغربية 4 شارع رمسيس _ السبع بنات 

بملك/ محمد شوقى عبدالرازق

330 - نيرة محمود حسن صيام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2985 

ورقم قيد 70779    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الغربية شارع الزيوت والصابون ابوشاهين 

- بملك/ جمال حامد عطية الفخرانى

331 - مصنع محمد الحوتى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2987 

ورقم قيد 70780    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة الغربية 

عياش - بملك/ هبه محمد ابراهيم محمد يوسف

332 - سامح حافظ محمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2989 

ورقم قيد 70781    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائيه, بجهة محافظة الغربية اوسكار ابوراضى بملك/ 

حافظ محمد حموده

333 - محمد عبدالحفيظ احمد الشهاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2994 ورقم قيد 70782    محل رئيسى  عن تصنيع مستحضرات التجميل والمنتجات العطريه ومشتقاتها 

والمنظفات والبخور)عدا ما يختص بالدويه بكافه انواعها(, بجهة محافظة الغربية نمره البصل بملك/ عبدالحفيظ 

احمد الشهاوى

334 - رشا على على الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3006 

ورقم قيد 70783    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الغربية الناوية - بملك/ السيد السيد ابراهيم سليمان

335 - كريمه حسن مصطفى الدخاخنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3011 ورقم قيد 70784    محل رئيسى  عن تدوير وتخريز بلستيك, بجهة محافظة الغربية دماط بملك/ شريف 

عبدالفتاح احمد مهنا

336 - السيد مسعد السيد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3012 

ورقم قيد 70785    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة الغربية بلقينا - بملك/ حنان مصطفى 

مصطفى خضر
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337 - شيماء سامى عبدالمنعم قاقا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3017 

ورقم قيد 70786    محل رئيسى  عن مصنع لتدوير وانتاج البلستيك من المخلفات )تشكيل بلستيك(, بجهة 

محافظة الغربية عزبه شرف تبع العتوه البحريه بملك/ سامى عبدالمنعم ابراهيم قاقا

338 - ابراهيم محمد احمد البوشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3024 

ورقم قيد 70787    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية حسنى الخولى _ الراهبين 

بملك/ محمد محمد احمد البوشى

339 - مصنع الويشى للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3025 ورقم قيد 70788    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

الغربية محلة ابو على - بملك/ عبير السيد عبدالمنعم

340 - محمد بلل محمد على الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3027 ورقم قيد 70789    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية محل رقم 179 

سوق خير التجارى _ شارع نعمان العصر بملك/ الوحده المحليه لمدينه المحله

341 - احمد على بدوى طه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 3041 

ورقم قيد 70790    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت, بجهة محافظة الغربية الراهبين بملك/ على بدوى 

على طه

342 - عماد هشام احمد صبح عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

3049 ورقم قيد 70791    محل رئيسى  عن مصنع نسيج ميكانيكى, بجهة محافظة الغربية ميت الليث بجوار 

مسجد ابراهيم نوفل بملك/ صالح بدير حسن ابوحسن
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فروع الفراد

1 - طلبه عبد الواحد طلبه عبد الواحد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1592 ورقم قيد   70458  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس جاهزة و مفروشات فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة الغربية المنطقة الصناعية 

الثانية الوحدات ارقام 261 - 260 بمساحة 96 متر خلف مساكن شركة مصر للغزل والنسيخ طريق نادى الشرطه

2 - طلبه عبد الواحد طلبه عبد الواحد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   1592 ورقم قيد   70458  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس جاهزة و مفروشات فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة البحيرة شارع احمد عرابى 

بملك / الوحده المحليه

3 - فر شكرى فتحى البسيونى  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1664 ورقم قيد   51612  محل فرعى  

عن معرض لتجارة المفروشات  بجهة محافظة الغربية الطريق الدائرى بجوار البربرى - بملك/ نادية شكرى فتحى 

البسيونى

4 - السيد بكر السيد محمود عمر  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1702 ورقم قيد   62766  محل فرعى  

عن مكتب استيراد وتصدير حاصلت زراعية  بجهة محافظة الغربية قطور المحطة - بملك/ بكر السيد محمود عمر

5 - هبه عبداللطيف عباس اليمانى رضوان  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1686 ورقم قيد   70123  

محل فرعى  عن مصنع غزل  بجهة محافظة الغربية سندسيس - بملك/ محمد عبدا محمد الجوهرى

6 - وائل عيد انور محمد اماره  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1823 ورقم قيد   30425  محل فرعى  عن 

مخزن فراشه  بجهة محافظة الغربية 13 شارع اليمانى _ الوراقه بملك/ وليد عيد انور محمد اماره

7 - فوده شاكر عبدالقادر الديب  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1838 ورقم قيد   64438  محل فرعى  عن 

تجاره قطع غيار سيارات  بجهة محافظة الغربية الطريق العام ميت حبيب بجوار المدرسة العدادية - بملك/ طارق 

جمال محسن جليلة

8 - محمد على السيد على مجاهد  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1818 ورقم قيد   68984  محل فرعى  

عن مصنع نسيج ميكانيكى  بجهة محافظة الغربية شارع عبدالفتاح السادات بملك/ محمد محمد حامد جعيطر

9 - صلح كمال جرس حبيشى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1839 ورقم قيد   70515  محل فرعى  

عن مصنع اقمشه منسوجه متنوعه  بجهة محافظة سوهاج طما - شارع الجيش )شارع الملوحه( بجوار كنيسه ابو فام - 

ملك ابانوب صلح كمال جرس

10 - صلح كمال جرس حبيشى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1839 ورقم قيد   70515  محل فرعى  

عن مصنع اقمشه منسوجه متنوعه  بجهة محافظة الغربية المحله الكبرى -قطاع صناعى الغزل والنسيج -مجمع المحله 

ارقام الوحدات )426-445( بملك/ الهيئه العامه للتنميه الصناعيه

11 - احمد مسعد عبدالشافى عبدالواحد  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1856 ورقم قيد   68036  محل 

فرعى  عن تجارة اجهزة تعويضية )) عدا مايختص الدوية بكافة انواعها ((  بجهة محافظة الغربية 9 شارع الشون 

الرئيسى بملك/ ياسر سعد حسين الحصاوى

12 - ابراهيم نصر ابراهيم محمد العفيفى  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   1871 ورقم قيد   69978  محل 

فرعى  عن تجاره ادخنه وسجائر  بجهة محافظة الغربية المحل رقم 2 بجوار صيدليه عصام سالم بالدور الرضى 

بالعقار رقم 2 شارع الكرمين تقاطع شارع جمال عبدالناصر منشيه البكرى بملك/ محمد عز الرجال عبدالعزيز الشونى

13 - ايمن عبدالمنعم عبدالحميد رضوان  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1998 ورقم قيد   46065  محل 

فرعى  عن معرض لتجارة اكسسوار السيارات  بجهة محافظة الغربية منشية التحرير - بملك/ احمد عبدالمنعم رضوان

14 - محمد يسرى محمد علم  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   2014 ورقم قيد   57203  محل فرعى  عن 

مكتب لتجاره المواد الغذائيه  بجهة محافظة الغربية طريق السفلت العمومى بهبيت الحجاره بملك/ عبدالعزيز سعد 

المغازى فايد

15 - محمد يسرى محمد علم  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   2016 ورقم قيد   57203  محل فرعى  عن 

مخزن لتجاره المواد الغذائيه  بجهة محافظة الغربية شارع الترعه بهبيت الحجاره بملك/ محمد عطيه عبداللطيف خليل

16 - عبدالعزيز سعيد ابراهيم محمد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2080 ورقم قيد   13381  محل فرعى  

عن مصنع تدوير وتخريز بلستيك  بجهة محافظة الغربية عزبة مختار - خباطة - بملك/ ايمن محمود احمد عطية
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17 - احمد ابراهيم عبدالهادى غالى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2038 ورقم قيد   57326  محل فرعى  

عن مصنع بلستيك  بجهة محافظة الغربية الوحدات رقم 594-595 المجمع الصناعى قطاع الصناعات الكيماوية - 

بملك/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية

18 - احمد السيد محمد الشركسى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   2049 ورقم قيد   65338  محل فرعى  

عن مخزن لتجارة الدوات الصحية وقطع غيار كهرباء وسيارات  بجهة محافظة الغربية الدحدوح خلف الساحة الشعبية 

- بملك/ محمد ابراهيم عبدالفتاح عامر

19 - محمد سعد عبدالجليل ابوقمر  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2096 ورقم قيد   53136  محل فرعى  

عن مصنع مللبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة الغربية 31 شارع السعيد عبدالجواد عزبة 

خضر - بملك/ مجدى محمد رشاد شكيل

20 - السيد محمد ابراهيم حميده  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   2149 ورقم قيد   60318  محل فرعى  

عن  مخزن للمواد الكيماويه والصبغات  بجهة محافظة الغربية محله زياد بملك/ الطالب / السيد محمد ابراهيم حميده

21 - محمد عبدالحميد حسين طه  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   2259 ورقم قيد   9351  محل فرعى  عن 

مصنع تريكو دائرى  بجهة محافظة الغربية الوحدات رقم 460-461 بقطاع الغزل والنسيج بملك/ الهيئه العامه للتنميه 

الصناعيه

22 - احمد سعد احمد عوف  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   2300 ورقم قيد   45096  محل فرعى  عن 

تجارة مستلزمات طبيه ) عدا الدويه بكافه انواعها (  بجهة محافظة الغربية شارع عبدالرووف منشيه الدلتا بملك/ غاده 

الحسينى محمد الحلقى

23 - عبدا ماضى شعبان الديسطى  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   2400 ورقم قيد   67251  محل فرعى  

عن مخزن لتجاره محاصيل زراعيه واعلف حيوانيه  بجهة محافظة الغربية كفر دمرو بملك/ سامى ماضى شعبان 

الديسطى

24 - عبدالستار عادل عبدالستار عبدالخالق  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2512 ورقم قيد   62209  

محل فرعى  عن تجارة ملبس جاهزة ومفروشات ) ماعدا مايختص الملبس العسكرية (  بجهة محافظة الغربية 12 

طريق الجابريه بملك/ سهير محمد السيد سلمه

25 - مصطفى السيد ابراهيم حبيب  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2600 ورقم قيد   45312  محل فرعى  

عن تجارة اجهزه محمول)عدا الكمبيوتر والنترنت(  بجهة محافظة الغربية شارع البحر ارض المحلج مول خان 

الخليلى بملك/ هانى محمد عثمان محمد

26 - لبنى محمد السعيد محمد البلقينى  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2684 ورقم قيد   45800  محل 

فرعى  عن مصنع نسيج  بجهة محافظة الغربية امتداد شارع الفريق رضا حافظ طريق المحله المنصوره بملك/ حسين 

محمد حسين الرخاوى

27 - ابراهيم سليمان محمد سليمان  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2646 ورقم قيد   46745  محل فرعى  

عن مخزن ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة الغربية المعتمدية - شارع جامع خليل - بملك/ 

حلمى سليمان محمد سليمان عثمان

28 - تامر فاروق السعيد الغنام  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2666 ورقم قيد   70029  محل فرعى  عن 

تجاره منظفات صناعيه  بجهة محافظة الغربية شارع سعد زغلول - الراهبين - بملك/ اسامة محمد محمد الغنيمى

29 - اسلم سعد محمد الجخو  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2828 ورقم قيد   68362  محل فرعى  عن 

تجارة قطع غيار سيارات  بجهة محافظة الغربية ابشواى الملق - بملك/ محمد سعد محمد الجخو

30 - علي ابراهيم شحاته بدران  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2781 ورقم قيد   70737  محل فرعى  

عن مصنع مبيدات حشريه ) صحه عامه ( تصنيع سائل طارد للناموس  بجهة محافظة الدقهلية نوب طريف - مركز 

السنبلوين - ملك / احمد يوسف محمد المطحنة

31 - علي ابراهيم شحاته بدران  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2781 ورقم قيد   70737  محل فرعى  

عن مصنع مبيدات حشريه ) صحه عامه ( تصنيع سائل طارد للناموس  بجهة محافظة الغربية - الوحده رقم ) 588 ( 

بالمنطقه الصناعيه - ملك / الهيئه العامه للتنميه الصناعيه
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32 - امل جلل حامد جهجه  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   2851 ورقم قيد   33318  محل فرعى  عن 

تجارة اقطان ومحاصيل زراعية  بجهة محافظة الغربية 21 شارع امين والى بجوار سور الداره الزراعية - بملك/ 

عزت مصطفى البيلى

33 - ابراهيم عبدالسلم عبدالحميد البسيونى  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2915 ورقم قيد   26701  

محل فرعى  عن مدشة حبوب  بجهة محافظة الغربية عزبة راتب العامرية - بملك/ ابراهيم فرج ابراهيم قنديل

34 - اسامه يسرى محمد صادق  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2968 ورقم قيد   47105  محل فرعى  

عن مصنع ملبس خارجيه متنوعه تريكو _ ملبس متنوعه حريمى وبناتى ورجالى واولدى ) عدا الملبس العسكريه(  

بجهة محافظة الغربية مجمع الصناعات قطاع الغزل والنسيج وحدات 419-418-417-416-415-414-413-412

35 - طارق عبدالرؤف حسن عبدالجواد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   3010 ورقم قيد   39422  محل 

فرعى  عن تجاره زجاج  بجهة محافظة الغربية شارع 23 يوليو اعلى مركز خالد ديوان للشعه الدور الثامن بملك/ 

الطالب / طارق عبدالرؤف

قيود الشركات

1 - على احمد على هاشم النجار وشريكه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    1698 ورقم قيد  70485    مركز عام  عن مقاولت عامه وتشطيبات معماريه  بجهة محافظة الغربية 

شارع الشهيد طه عبدالسلم بملك/ احمد على هاشم النجار

2 - مصطفى ممدوح ابراهيم وشريكه محمد سعيد زيدان شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    2136 ورقم قيد  70581    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العامه 

والتوريدات العموميه )عدا ما يختص بتوريد العماله والطابعات والكمبيوتر ( والستثمار العقارى والتصدير  )فى 

حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك ( والعمال المساحيه  بجهة محافظة الغربية قطور المحطه _ شارع 

مصباح بملك/ توفيق محمود مصباح

3 - اولد فتوح البشبيشى للصباغه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

2306 ورقم قيد  70622    مركز عام  عن مصبغه نسيج وخيوط  بجهة محافظة الغربية 18 شارع طارق 

سرحان خلف مسجد البشبيشى متفرع من نعمان العصر المنطقه الصناعيه بملك/ ورثه فتوح على البشبيشى

فروع الشركات

1 - شركة الجمال لصناعه التريكو والملبس الداخليه والستيراد والتصدير   قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    1810 ورقم قيد   38982   فرعى  عن مصبغه  بجهة محافظة الغربية محله حسن بملك/ احمد محمد 

عبدالحميد الجمال

2 - شركه اولد مسعد المرسى البقرى   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2895 ورقم قيد   4047   

فرعى  عن  مصبغه  بجهة محافظة الغربية شارع محمد الدره من طريق دمرو بملك/ الشركاء
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 محو - شطب

1 - عبدالباسط رخا ابراهيم رخا  تاجر فرد سبق قيده برقم   10093 قيد فى 29-09-1997 برقم ايداع  2221 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17624 والمودع برقم 1533 

فى 1-2-2023 لعتزاله التجارة

2 - عيد احمد ابراهيم حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30409 قيد فى 16-03-2006 برقم ايداع  917 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17627 مودع 1553 فى 

1-2-2023 لعتزال التجاره

3 - مصطفى حسن طلعت مصطفى ابوشنب  تاجر فرد سبق قيده برقم   39712 قيد فى 18-07-2011 برقم 

ايداع  2795 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17622 مودع 

1530 فى 1-2-2023 لعتزال التجاره

4 - كريم حماده ابوالمعاطى النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   49333 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع  

2258 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17628 مودع 1568 

فى 1-2-2023 لعتزال التجاره

5 - محمد سامى عبدا موكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   52835 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع  3667 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17626 مودع 1549 فى 

1-2-2023 لعتزال التجاره

6 - عبدالحميد محمد عبدالحميد الباز  تاجر فرد سبق قيده برقم   57682 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  

7707 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17623 والمودع برقم 

1532 فى 1-2-2023 لعتزاله التجارة

7 - شوقى عبدالرحمن على البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61681 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  29 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17621 مودع 1524 

فى1-2-2023 لعتزال التجاره

8 - رضا عصام حسين عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   64264 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  8186 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاؤه للستغناء عنه

9 - هيا عماد ابراهيم علم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   65416 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  10699 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17630 والمودع برقم 1575 

فى 1-2-2023 لعتزالها التجارة

10 - احمد المحمدى احمد جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم   65634 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  11294 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17629 والمودع برقم 1571 

فى 1-2-2023 لعتزاله التجارة

11 - مصنع الغندور للمنسوجات والملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   68583 قيد فى 2022-09-05 

برقم ايداع  8902 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17620 

والمودع برقم 1520 فى 1-2-2023 لعتزاله التجارة

12 - مصنع عاشور للمنسوجات والملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   68612 قيد فى 2022-09-06 

برقم ايداع  8965 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17625 

مودع 1540 فى 1-2-2023 لعتزال التجاره

13 - ربيع السيد عبدالرحيم البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   24966 قيد فى 08-07-2003 برقم ايداع  

2139 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17635 مودع 1630 

فى 2-2-2023 لعتزال التجاره
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14 - عبدالفتاح محمد حسن البشيهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42967 قيد فى 22-09-2013 برقم ايداع  

3204 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17636 والمودع برقم 

1659 فى 2-2-2023 لوفاة التاجر

15 - يسر احمد محمد محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43952 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع  2112 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17633 مودع 1608 فى 

2-2-2023 لعتزال التجاره

16 - هانى رضوان عبدالحميد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   68424 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع  

8408 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17632 والمودع برقم 

1606 فى 2-2-2023 لعتزاله التجارة

17 - مسعد الدسوقي مصطفي سعد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   22717 قيد فى 19-08-2002 برقم ايداع  

2570 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17644 والمودع برقم 

1755 فى 5-2-2023 لعتزال التجاره

18 - بهاء ابراهيم الششتاوي الشفيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   27864 قيد فى 16-10-2004 برقم ايداع  

3070 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17645 مودع 1766 

فى5-2-2023 للوفاه

19 - منال فاروق احمد الحول  تاجر فرد سبق قيده برقم   37981 قيد فى 24-06-2010 برقم ايداع  2302 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17637 مودع 1683 فى 

5-2-2023 لعتزال التجاره

20 - هانم الدسوقى عبدالباقى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39524 قيد فى 06-05-2012 برقم ايداع  

1818 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الستغناء

21 - هانم الدسوقى عبدالباقى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39524 قيد فى 15-06-2011 برقم ايداع  

2267 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17642 مودع1716 

فى 5-2-2023 لعتزال التجاره

22 - يوسف محمد كمال يوسف الغر  تاجر فرد سبق قيده برقم   48099 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع  

5151 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم17643  والمودع برقم 

1729 فى 5-2-2023 لعتزال التجاره

23 - رباب شوقى السيد عبدالعال رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   50184 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع  

5077 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17638 والمودع برقم 

1691 فى 5-2-2023 لعتزاله التجارة

24 - عمرو ابراهيم سعد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   50713 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع  6717 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17640 مودع 1697 فى 

5-2-2023 لعتزال التجاره

25 - حماده عبدالرحمن محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   52250 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع  

2112 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17641 والمودع برقم 

1711 فى 5-2-2023 لعتزال التجاره

26 - وفاء عبدالحليم ابراهيم مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42785 قيد فى 21-07-2013 برقم ايداع  

2567 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17649 مودع 1807 

فى 6-2-2023 لعتزال التجاره

27 - اعتدال محمد سليمان شحاته القرمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   46946 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع  

1706 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17647 والمودع برقم 

1788 فى 6-2-2023 لعتزالها التجارة
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28 - الشحات احمد على ابراهيم علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61615 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  

7777 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17646 والمودع برقم 

1781 فى 6-2-2023 لعتزاله التجارة

29 - هشام عزت محمد الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7740 قيد فى 25-05-1996 برقم ايداع  856 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17657 مودع 1912 فى 

7-2-2023 لعتزال التجاره

30 - رضا ابوالفتوح حامد ابوالفضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14868 قيد فى 27-06-1999 برقم ايداع  

2660 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17655 والمودع برقم 

1892 فى 7-2-2023 لعتزاله التجارة

31 - مندور محمد مندور الفرت  تاجر فرد سبق قيده برقم   18630 قيد فى 05-11-2000 برقم ايداع  3843 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17652 مودع 1865 فى 

7-2-2023 لعتزال التجاره

32 - محمد رشاد زكريا الجبالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24911 قيد فى 30-06-2003 برقم ايداع  2043 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17654 والمودع برقم 1883 

فى 7-2-2023 لعتزاله التجارة

33 - هاني محمود رمضان نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25127 قيد فى 29-07-2003 برقم ايداع  2372 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17651 والمودع برقم 1847 

فى 7-2-2023 لعتزاله التجارة

34 - عاطف امين البلتاجى الدعميش  تاجر فرد سبق قيده برقم   44545 قيد فى 27-11-2014 برقم ايداع  

3996 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17656 مودع 1907 

فى 7-2-2023 لعتزال التجاره

35 - مدحت محمد عبدالمعطى معجوز  تاجر فرد سبق قيده برقم   53468 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع  

5361 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17653 مودع 1867 

فى 7-2-2023 لعتزال التجاره

36 - محمد محمد عبدالجواد اللباد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69780 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع  

12891 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17650 والمودع برقم 

1843 فى 7-2-2023 لعتزاله التجارة

37 - نبيل سعد ابراهيم عشرين  تاجر فرد سبق قيده برقم   13821 قيد فى 11-03-1999 برقم ايداع  1102 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17663 والمودع برقم 1989 

فى 8-2-2023 للستغناء عنه

38 - سميه ابراهيم احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29285 قيد فى 15-08-2005 برقم ايداع  2334 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17660 والمودع برقم 1955 

فى 8-2-2023 لعتزال التجاره

39 - سمير الزناتى الدسوقى مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   44559 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع  

4027 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17661 والمودع برقم 

1980 فى 8-2-2023 لعتزاله التجارة

40 - محمد محمد محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   45877 قيد فى 07-09-2015 برقم ايداع  3707 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17659 مودع1949 فى 

8-2-2023 لعتزال التجاره

41 - عيد عبدالحميد رمضان الكتامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65029 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

9837 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17658 والمودع برقم 

1935 فى 8-2-2023 لعتزاله التجارة
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42 - هويدا ابراهيم ابراهيم على الرحيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67475 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع  

5327 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17662 مودع 1988 

فى 8-2-2023 لعتزال التجاره

43 - فتحي حسن محمد محرز  تاجر فرد سبق قيده برقم   35028 قيد فى 31-07-2008 برقم ايداع  2611 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17664 المودع برقم 2036 

في 2023/2/9 لعتزال التجاره

44 - رافت لطفى محمد العاملى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40937 قيد فى 08-05-2012 برقم ايداع  1851 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17665 والمودع برقم 2041 

فى 9-2-2023 لعتزال التجاره

45 - محمد عبدالناصر عبدالحميد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46620 قيد فى 16-02-2016 برقم 

ايداع  710 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17666 والمودع 

برقم 2074 فى 9-2-2023 لعتزاله التجارة

46 - ابراهيم مصطفي محمد محمود جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   23013 قيد فى 22-09-2002 برقم 

ايداع  3025 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17670 مودع 

2124 فى 12-2-2023 لعتزال التجاره

47 - محمود نبيل محمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   36986 قيد فى 23-11-2009 برقم ايداع  3790 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17672 مودع 2142 فى 

12-2-2023 لعتزال التجاره

48 - السيد خيرى سلمه هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44499 قيد فى 18-11-2014 برقم ايداع  3854 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17667 والمودع برقم 2088 

فى 12-2-2023 لعتزاله التجارة

49 - مصطفى احمد عبدالرازق الشيشينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61129 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع  

6480 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17671 والمودع برقم 

2133 فى 12-2-2023 للوفاه

50 - جمال كامل السيد محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   65886 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

11908 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17668 مودع2101 

فى 12-1-2023 لعتزال التجاره

51 - معتز محمد علي احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33511 قيد فى 27-09-2007 برقم ايداع  

3068 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17681 والمودع برقم 

2222 فى 13-2-2023 لعتزاله التجارة

52 - محمد ماهر محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   37550 قيد فى 29-03-2010 برقم ايداع  1166 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17680 والمودع برقم 2206 فى 

13-2-2023 لعتزال التجاره

53 - مكتب البيلى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   40798 قيد فى 05-04-2012 برقم ايداع  1407 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17676 والمودع برقم 2171 فى 

13-2-2023 لوفاة التاجر

54 - ابراهيم محمود ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   44486 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع  3812 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17679 والمودع برقم 2192 

فى 13-2-2023 لعتزال التجاره

55 - على مرزوق السيد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54882 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع  8854 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17673 والمودع برقم 2157 

فى 13-2-2023 لعتزاله التجارة
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56 - السعيد شعبان ابراهيم الترامسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55687 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  

1352 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17677 والمودع برقم 

2176 فى 13-2-2023 لعتزاله التجارة

57 - السيده عزت ابراهيم حاتم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64707 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  9180 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17674 والمودع برقم 2165 

فى 13-2-2023 لعتزال التجاره

58 - ابراهيم محمد سراج الدين ابراهيم نورالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   65709 قيد فى 2021-12-15 

برقم ايداع  11461 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17675 

والمودع برقم 2168 فى 13-2-2023 لعتزاله التجارة

59 - مهدى عبدالمنعم السيد عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   66454 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

1706 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17678 والمودع برقم 

2190 فى 13-2-2023 لعتزال التجاره

60 - صفاء كامل محمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   16346 قيد فى 25-12-1999 برقم ايداع  5002 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17684 مودع 2252 فى 

14-2-2023 لعتزال التجاره

61 - السيد حسين احمد الديسطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58714 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع  386 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17686 والمودع برقم 2266 

فى 14-2-2023 لعتزاله التجارة

62 - النبوى نبوى الدمرداش قمبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   59227 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  

1783 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد با مر محو رقم 17688 والمودع برقم 

2284 فى 14-2-2023 لعتزال التجاره

63 - زينب ابراهيم يوسف عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   59729 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  

3124 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17683 والمودع برقم 

2234 فى 14-2-2023 لعتزالها التجارة

64 - سالى محمد عبدالعزيز الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64966 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

9707 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17687 مودع 2270 

فى 14-2-2023 لعتزال التجاره

65 - احمد جمال احمد عبدالقادر الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66303 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع  

1269 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17690 مودع 2288 

فى 14-2-2023 لعتزال التجاره

66 - فديه احمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66818 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  2843 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17691 والمودع برقم 2298 

فى 14-2-2023 لعتزالها التجارة

67 - رضا انيس الوردانى البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67230 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  

4640 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17685 والمودع برقم 

2264 فى 14-2-2023 لعتزاله التجارة

68 - نوسة جل ل محمد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   67349 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع  5043 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17682 والمودع برقم 2228 

فى 14-2-2023 لعتزاله التجارة

69 - جواهر رزق جاد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70269 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع  805 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17689 والمودع برقم 2285 فى 

14-2-2023 لعتزال التجاره
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70 - يوسف عبدالحى على حسن السامولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8884 قيد فى 28-01-1997 برقم ايداع  

203 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17698 مودع 2363 فى 

15-2-2023 لوفاته

71 - سماره السيد عبدالفتاح ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   32868 قيد فى 07-05-2007 برقم ايداع  1404 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم17695  والمودع برقم 2336 

فى 15-2-2023 لعتزالها التجارة

72 - محمد فاروق عبدالسلم المتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34588 قيد فى 07-05-2008 برقم ايداع  

1555 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17694 مودع 2335 

فى 15-2-2023 لعتزال التجاره

73 - محمد عيسى عبدالجواد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   36513 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع  

2529 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17693 والمودع برقم 

2334 فى 15-2-2023 للستغناء عنه

74 - حاتم يوسف ابراهيم عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38325 قيد فى 13-09-2010 برقم ايداع  

3183 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17696 مودع 2342 

فى 15-2-2023 الستغناء عنه

75 - ماهر توفيق حافظ رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70281 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع  847 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17692 والمودع برقم 2312 

فى 15-2-2023 لعتزال التجاره

76 - طلعت سليمان محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3572 قيد فى 25-07-1993 برقم ايداع  768 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17702 والمودع برقم 2432 

فى 16-2-2023 لعتزال التجاره

77 - حامد احمد عبد الفتاح موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20527 قيد فى 09-09-2001 برقم ايداع  

2681 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17701 والمودع برقم 

2410 فى 16-2-2023 لعتزاله التجارة

78 - محمد مصطفى على سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   35260 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع  1009 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

79 - محمد مصطفى على سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   35260 قيد فى 23-09-2008 برقم ايداع  3170 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

80 - زينهم عبدالشكور السيد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   35770 قيد فى 03-02-2009 برقم ايداع  

386 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17699 والمودع برقم 

2387 فى 16-2-2023 لعتزاله التجارة

81 - عبدالرحمن سامى عبدالرحمن الجهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50858 قيد فى 16-11-2017 برقم 

ايداع  7116 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17700 مودع 

2404 فى 16-2-2023 لعتزال التجاره

82 - صيدليه د عبدالعظيم جاب ا صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   13039 قيد فى 23-12-1998 برقم ايداع  

3994 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17710 والمودع برقم 

2522 فى 19-2-2023 لعتزال التجاره

83 - اسعد رمضان الغريب يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   13454 قيد فى 18-02-1999 برقم ايداع  591 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17703 مودع 2471 فى 

19-2-2023 لعتزال التجاره
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84 - عبدالمجيد ابراهيم محمد الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   15351 قيد فى 16-08-1999 برقم ايداع  

3378 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 17707 مودع 2497 

فى 19-2-2023 لعتزال التجاره

85 - شادى احمد عبدالوهاب الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم   37097 قيد فى 23-12-2009 برقم ايداع  

4122 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17708 مودع 2500 

فى 19-2-2023 لعتزال التجاره

86 - بثينه محمد عبدالقادر النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   53779 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  6029 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو االقيد بامر محو رقم17709 والمودع برقم 2507 

فى 19-2-2023 لعتزال التجاره

87 - جلل محمد الشرنوبى صوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   61114 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  

6441 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محزو القيد بامر محو رقم 17705 والمودع برقم 

2478 فى 19-2-2023 لعتزال التجاره

88 - على السيد احمد على الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62017 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  939 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17704 والمودع برقم 2477 

فى 19-2-2023 لعتزال التجاره

89 - عبدالجواد مطاوع ابراهيم الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64332 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  

8335 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامرمحو رقم 17706 والمودع برقم 

2484 فى 19-2-2023 لعتزال التجاره

90 - محسن ابراهيم المحمدى عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   6549 قيد فى 20-06-1995 برقم ايداع  

938 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17712 والمودع برقم 

2548 فى 20-2-2023 لعتزاله التجارة

91 - محمد انور عبدالمعز  تاجر فرد سبق قيده برقم   28351 قيد فى 14-02-2005 برقم ايداع  379 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17719 والمودع برقم 2597 فى 

20-2-2023 لعتزال التجاره

92 - ارسول يوسف عبده عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29033 قيد فى 28-06-2005 برقم ايداع  1809 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17717 مودع 2585 فى 

20-2-2023 لعتزال التجاره

93 - جمال نصر مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30538 قيد فى 02-04-2006 برقم ايداع  1186 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17715 والمودع برقم 2572 فى 

20-2-2023 لعتزال التجاره

94 - عبدا عبدالهادى على ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50939 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع  

7355 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17713 والمودع برقم 

2564 فى 20-2-2023 لعتزال التجاره

95 - مؤمنه السيد محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   16678 قيد فى 13-02-2000 برقم ايداع  525 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17729 مودع 2682 فى 

21-2-2023 لعتزال التجاره

96 - يحي عزت عبدالجليل سبح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   16922 قيد فى 13-03-2000 برقم ايداع  

918 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17730 والمودع برقم 

2688 فى 21-2-2023 لعتزاله التجارة

97 - ايمان عيد برهام رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   38493 قيد فى 18-10-2010 برقم ايداع  3654 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17722 والمودع برقم 2648 

فى 21-2-2023 لعتزال التجاره
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98 - حسام محمود بدير رمضان البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43635 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع  

970 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17727 والمودع برقم 

2670 فى 21-2-2023 لعتزاله التجارة

99 - سوسو ابوزيد ابراهيم محمد المخلصانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   51351 قيد فى 14-03-2018 برقم 

ايداع  2078 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى الخر للستغناء عنه

100 - السيد احمد سيد احمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55557 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع  2463 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاؤه للستغناء عنه

101 - ابراهيم حسن حسن سبح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   55685 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  

1348 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17721 والمودع برقم 

2624 فى 21-2-2023 لعتزاله التجارة

102 - منال محمود محمود البسطويسى حمام  تاجر فرد سبق قيده برقم   55872 قيد فى 07-03-2019 برقم 

ايداع  1818 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17726 مودع 

2668 فى 21-2-2023 لعتزال التجاره

103 - احمد مسعد مصطفى السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58304 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع  

9498 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محوبرقم17723 مودع 2649 

فى 21-2-2023 لعتزال التجاره

104 - محمد عبدالمجيد محمد على حبش  تاجر فرد سبق قيده برقم   61848 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  

461 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17731 مودع 2691 فى 

21-2-2023 لعتزال التجاره

105 - محمد عزت عزت سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63605 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  

6396 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17728 مودع 2671 

فى 21-2-2023 لعتزال التجاره

106 - نورا عبدالمنعم احمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63860 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  7094 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17724 مودع 2655 فى 

21-2-2023 لعتزال التجاره

107 - عبدالحميد مسعد محمد عبدا السوداني  تاجر فرد سبق قيده برقم   25779 قيد فى 07-10-2003 برقم 

ايداع  3333 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17737 مودع 

2753 فى 22-2-2023 لعتزال التجاره

108 - معصره القاعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   26861 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  11161 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

109 - قشطة للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   37257 قيد فى 27-01-2010 برقم ايداع  323 وفى تاريخ  

22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17734 والمودع برقم 2736 فى 

22-2-2023 لعتزاله التجارة

110 - محمد عزت عبدالحى ابراهيم الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   54996 قيد فى 10-12-2018 برقم 

ايداع  9093 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17736 مودع 

2749 فى 22-2-2023 لعتزال التجاره

111 - ابتسام عبدالرؤف السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   56386 قيد فى 22-04-2019 برقم ايداع  

3217 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17732 والمودع برقم 

2720 فى 22-2-2023 لعتزال التجاره

112 - علء عيسوى قطب الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60614 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  

5211 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بتمر محو رقم 17733 والمودع برقم 

2722 فى 22-2-2023 لعتزاله التجارة
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113 - عبداللطيف محمد سعد الشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   66608 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2144 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17735 والمودع برقم 

2737 فى 22-2-2023 لعتزاله التجارة

114 - محمد السيد السيد موسى المشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68675 قيد فى 08-09-2022 برقم ايداع  

9118 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17738 مودع 2768 

فى 22-2-2023 لعتزال التجاره

115 - حازم الطنطاوى الدكرورى القصبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29335 قيد فى 24-08-2005 برقم 

ايداع  2461 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محوب رقم17742 مودع 

2818 فى 23-2-2023 لعتزال التجاره

116 - ياسر عبدالعزيز محمود العناني  تاجر فرد سبق قيده برقم   30578 قيد فى 06-04-2006 برقم ايداع  

1284 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17739 والمودع برقم 

2773 فى 23-2-2023 لعتزال التجاره

117 - ابراهيم السيد الدمرداش ابوخليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   41189 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع  

2594 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17741 مودع 2802 

فى 23-2-2023 لعتزال التجاره

118 - زينب ابوزيد طلبه المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65656 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

11339 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد  بامر محو رقم 17740 والمودع 

برقم 2774 فى 23-2-2023 لعتزالها التجارة

119 - طه محروس طه ناجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   3963 قيد فى 13-11-1993 برقم ايداع  1214 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17749 والمودع برقم 2905 فى 

26-2-2023 لعتزاله التجارة

120 - ايمن عبدالمنعم محمد شروله  تاجر فرد سبق قيده برقم   29934 قيد فى 25-12-2005 برقم ايداع  

3754 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17743 والمودع برقم 

2853 فى 26-2-2023 لعتزال التجاره

121 - اميمه ابراهيم عبدالفتاح الدخاخني  تاجر فرد سبق قيده برقم   30524 قيد فى 30-03-2006 برقم ايداع  

1161 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17747 والمودع برقم 

2883 فى 26-2-2023 لعتزال التجاره

122 - هبه الباصيرى عبدالمنعم شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   50894 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع  

7233 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17744 والمودع برقم 

2855 فى 26-2-2023 لعتزال التجاره

123 - محمد جلل موسى موسى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   57083 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع  

6104 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17748 مودع 2886 

فى 26-2-2023 لعتزال التجاره

124 - محمد طلعت ابراهيم عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61656 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع  

7890 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17746 والمودع برقم 

2866 فى 26-2-2023 لعتزال التجاره

125 - السيد على على عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   63913 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  7237 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17745 والمودع برقم 2865 

فى 26-2-2023 لعتزاله التجارة

126 - المداح  تاجر فرد سبق قيده برقم   21736 قيد فى 10-04-2002 برقم ايداع  1079 وفى تاريخ  

27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 17755 مودع2947 فى2023-2-27 

لعتزال التجاره
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127 - ايهاب محمد ممدوح احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26614 قيد فى 20-03-2004 برقم ايداع  

669 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17756 والمودع برقم 

2984 فى 21-2-2023 لعتزاله التجارة

128 - هدي المعداوي يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27037 قيد فى 12-05-2004 برقم ايداع  

81432 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17751 والمودع برقم 

2924 فى 27-2-2023 لعتزالها التجارة

129 - محمد رشاد يونس امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   45521 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع  2628 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17754 والمودع برقم 2941 

فى 27-2-2023 لعتزال التجاره

130 - مصطفى مصطفى محمود عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58439 قيد فى 22-12-2019 برقم 

ايداع  9918 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو  القيد بامر محو رقم 17753 

والمودع برقم 2928 فى 27-2-2023 لعتزال التجاره

131 - عمرو محمد السعيد جننو  تاجر فرد سبق قيده برقم   69130 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  10662 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17752 والمودع برقم 2927 

فى 27-2-2023 لعتزاله التجارة

132 - سميه  علم فرج الشيخ على  تاجر فرد سبق قيده برقم   70623 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع  

2311 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17750 مودع 2911 

فى 27-2-2023 لعتزال التجاره

133 - نوال السيد محمود المكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27802 قيد فى 29-09-2004 برقم ايداع  

2927 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17758 والمودع برقم 

3003 فى 28-2-2023 لعتزالها التجارة

134 - عادل نجم نجم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   39606 قيد فى 30-06-2011 برقم ايداع  2509 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17759 والمودع برقم 3032 

فى 28-2-2023 لعتزاله التجارة

135 - احمد صالح عبدالوهاب حسين ديوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   41257 قيد فى 25-07-2012 برقم 

ايداع  2818 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو اللقيد بامر محو رقم 17761 

والمودع برقم 3042 فى 28-2-2023 لعتزال التجاره

136 - احمد محمد عبد المطلب فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   50518 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع  

6142 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17757 والمودع برقم 

2996 فى 28-2-2023 لعتزاله التجارة

137 - محمد محمد عبدالعزيز عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   55901 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  

1896 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو رقم 17760 والمودع برقم 

3038 فى 28-2-2023 لعتزال التجاره

138 - حنان صلح احمد القرع  تاجر فرد سبق قيده برقم   69813 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع  13066 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17762 مودع 3048 فى 

28-2-2023 لعتزال التجاره
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رأس المال

1 - محمد صلح فرج مندور تاجر فرد سبق قيده برقم   50804 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع   6957 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - هند الرفاعى على ابوغياتى تاجر فرد سبق قيده برقم   51286 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع   8282 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

3 - عبدالوهاب عبدالغفار العسيوى المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   66967 قيد فى 10-04-2022 برقم 

ايداع   3385 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

4 - عبدالحى محمد عبدالحى زنفل تاجر فرد سبق قيده برقم   70262 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع   790 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - متولى سعد محمود رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   61182 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع   6648 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - هاني صموئيل حبيب ونيس تاجر فرد سبق قيده برقم   8905 قيد فى 04-02-1997 برقم ايداع   246 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

7 - عبير فؤاد محمد محمد غياتي تاجر فرد سبق قيده برقم   27318 قيد فى 23-06-2004 برقم ايداع   1976 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

8 - كرم محمد عطية ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم   38066 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع   2502 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

9 - رضا محمد محمد العتر تاجر فرد سبق قيده برقم   56449 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع   3385 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

10 - محمود احمد محمود المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   59265 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع   1901 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - السيد بكر السيد محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   62766 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع   4138 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - كامل فايز كامل عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   69180 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع   10845 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

13 - وائل عيد انور محمد اماره تاجر فرد سبق قيده برقم   30425 قيد فى 19-03-2006 برقم ايداع   949 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - حسين محمد حسين البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   2182 قيد فى 20-05-1992 برقم ايداع   510 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

15 - سامى مصطفى احمد اصيل تاجر فرد سبق قيده برقم   40804 قيد فى 08-04-2012 برقم ايداع   1423 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - محمد عيد طلعت محمود ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم   26719 قيد فى 30-03-2004 برقم ايداع   

857 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

17 - محمد السعيد السعيد الشرم تاجر فرد سبق قيده برقم   30959 قيد فى 29-05-2006 برقم ايداع   2040 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - محمد يسرى محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم   57203 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع   6403 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - مصطفى حسين على عبدالحق تاجر فرد سبق قيده برقم   64006 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع   

7503 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

20 - محمد صالح السيد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم   69577 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع   12073 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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21 - احمد عباس مغازى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   41769 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع   4290 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

22 - احمد عباس مغازى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   41769 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع   4290 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

23 - محمد احمد منسى احمد الجميزى تاجر فرد سبق قيده برقم   51752 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع   

924 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

24 - ماضى جلس تاجر فرد سبق قيده برقم   69374 قيد فى 01-11-2022 برقم ايداع   11455 فى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

25 - افراج محمود حسن الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم   70104 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع   73 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - احمد خيرى عطيه زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم   46651 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع   832 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - السيد محمد ابراهيم حميده تاجر فرد سبق قيده برقم   60318 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع   3588 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

28 - سلمه قطب سلمه محمد الشال تاجر فرد سبق قيده برقم   16263 قيد فى 12-12-1999 برقم ايداع   

4858 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - خليل فتحى فرج مرسى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   24643 قيد فى 18-05-2003 برقم ايداع   1572 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - يسرى السعيد عبدالستار عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   68404 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع   

8332 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - هانى جلل السيد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم   68243 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   7821 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - الصياد لتصدير المنتجات الطبيه تاجر فرد سبق قيده برقم   46120 قيد فى 05-11-2015 برقم ايداع   

4480 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - عبدالهادى يحى احمد السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم   32783 قيد فى 24-04-2007 برقم ايداع   

1231 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - محمد صبرى فتحى البرعى تاجر فرد سبق قيده برقم   68368 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع   8237 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - حسين محمد حسين الرخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   45801 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع   

3445 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - رائد احمد سعيد محمد النمر تاجر فرد سبق قيده برقم   47203 قيد فى 11-05-2016 برقم ايداع   2499 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - صفوت سلمان محمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   24902 قيد فى 29-06-2003 برقم ايداع   

2032 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

38 - لبنى محمد السعيد محمد البلقينى تاجر فرد سبق قيده برقم   45800 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع   

3444 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

39 - عبدالفتاح حسين عبده البقرى تاجر فرد سبق قيده برقم   46612 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع   690 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - معصرة القاعود لعصر الزيوت تاجر فرد سبق قيده برقم   26861 قيد فى 14-04-2004 برقم ايداع   

1096 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

41 - محمد عبدالرؤف محمد الشهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   58336 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع   

9590 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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42 - محمود احمد عيسى السيد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم   61174 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع   

6627 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

43 - احمد محمد عبدا على غديه تاجر فرد سبق قيده برقم   62822 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع   

4273 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

44 - رامى ابراهيم حسن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   66943 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع   

3302 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

45 - رامى تكس تاجر فرد سبق قيده برقم   36519 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع   2546 فى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - ابراهيم عبدالسلم ابراهيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   37904 قيد فى 07-06-2010 برقم ايداع   

2075 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - ناهد رفعت حسين احمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   46862 قيد فى 24-03-2016 برقم ايداع   

1484 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

48 - مصطفى السيد ابراهيم دياب تاجر فرد سبق قيده برقم   55602 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع   

1114 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

49 - محمود على محمد دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم   56409 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع   4283 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

50 - اسلم سعد محمد الجخو تاجر فرد سبق قيده برقم   68362 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع   8216 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

51 - مصطفي محمد محمد ابو قمر تاجر فرد سبق قيده برقم   69628 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع   

12241 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

52 - فوزى مسعد على فتح الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   31896 قيد فى 19-10-2006 برقم ايداع   3836 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

53 - محمد كمال محمد العدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   40091 قيد فى 02-11-2011 برقم ايداع   4031 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

54 - خالد سمير عباس رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   62826 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع   4287 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

55 - مبروكه حلمى عبدالجليل الدكرورى تاجر فرد سبق قيده برقم   70320 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع   

1014 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

56 - حسام صلح الدين مصطفى محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   35808 قيد فى 2009-02-10 

برقم ايداع   491 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

57 - شيرين سعد الغباشى عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم   70778 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع   

2979 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000.000

58 - معرض عطيه ناصف لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   44807 قيد فى 20-01-2015 برقم 

ايداع   269 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

59 - القطب محمد القطب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   66725 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع   2540 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

60 - السيد احمد السيد احمد العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم   67786 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع   

6363 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000
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العناوين 

1 - محمد صلح فرج مندور تاجر فرد سبق قيده برقم    50804 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    6957 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ كفر العبايده بملك/ عبدالعظيم 

صلح فرج مندور

2 - فر شكرى فتحى البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    51612 قيد فى 24-01-2018 برقم ايداع    613 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الطريق الدائرى بجوار البربرى - بملك/ 

نادية شكرى فتحى البسيونى - تم افتتاح فرع المودع برقم 1664 فى 2-2-2023 لستغلله فى / معرض لتجارة 

المفروشات

3 - متولى سعد محمود رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    61182 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع    6648 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / 4 شارع محمد 

السيد الشيخ من الرجبى - بملك/ فاطمه عطيه مصطفى حمتوا

4 - رضا عصام حسين عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    64264 قيد فى 01-06-2009 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشرفا ش العمده

5 - رضا عصام حسين عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    64264 قيد فى 01-06-2009 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية مجمع الصناعات النسيجيه رقم 

)556-557-558 ( بملك/ الهيئه العامه للتنميه الصناعيه

6 - كرم محمد عطية ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم    38066 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع    2502 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك/ كرم محمد عطية 

ابوالنصر - حوين

7 - عمرو ابراهيم سلمه بشندى تاجر فرد سبق قيده برقم    47160 قيد فى 05-05-2016 برقم ايداع    

2379 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع علء الدين 

عباس منطريق عزبه توما ابوراضى بملك/ مصباح عبدالظاهر عبدالعزيز موسى

8 - السيد بكر السيد محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    62766 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

4138 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية قطور المحطة - بملك/ بكر السيد 

محمود عمر - تم افتتاح فرع المودع برقم 1702 فى 5-2-2023 لستغلله فى / مكتب استيراد وتصدير 

حاصلت زراعية

9 - هبه عبداللطيف عباس اليمانى رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    70123 قيد فى 04-01-2023 برقم 

ايداع    118 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سندسيس - بملك/ محمد 

عبدا محمد الجوهرى - تم افتتاح فرع المودع برقم 1686 فى 5-2-2023 لستغلله فى / مصنع غزل

10 - وائل عيد انور محمد اماره تاجر فرد سبق قيده برقم    30425 قيد فى 19-03-2006 برقم ايداع    949 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 13 شارع اليمانى _ الوراقه بملك/ وليد 

عيد انور محمد اماره لستغلله/ مخزن فراشه مودع 1823 فى 6-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 30425 المحله 

الكبرى

11 - الشهاوى للمفروشات تاجر فرد سبق قيده برقم    49507 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع    2688 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 73 شارع نعمان العصر بجوار 

مسجد الروضه بملك/ محمود محمد محمود ابوالفضل

12 - ايمن عبدالرسول عطيه البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم    56821 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع    

4360 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك بجعلة بملك/ حمدى 

محمد حسن يونس -عطاف
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13 - فوده شاكر عبدالقادر الديب تاجر فرد سبق قيده برقم    64438 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

8559 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الطريق العام ميت حبيب بجوار 

المدرسة العدادية - بملك/ طارق جمال محسن جليلة - تم افتتاح فرع المودع برقم 1838 فى 2023-2-6 

لستغلله فى ) تجارة قطع غيار سيارات (

14 - محمد على السيد على مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    68984 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع    

10119 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع عبدالفتاح السادات بملك/ 

محمد محمد حامد جعيطر لستغلله/ مصنع نسيج ميكانيكى مودع 1818 فى 6-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 

68984 المحله الكبرى

15 - محمد عبدالحليم على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    33941 قيد فى 16-01-2008 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ محمد عبدالحليم 

على ابراهيم - عزبة احمد خليل تبع كفر البسطويسى

16 - السيد موسى يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    63471 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

6052 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله : بملك/ سكينة 

بكر فرج ابو فرج - الدواخلية

17 - عيد السيد سليمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    67605 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    5748 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 20 شارع ورقه بن نوفل _ 

السكه الوسطى بملك/ محمد احمد احمد شحاته

18 - احمد مسعد عبدالشافى عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    68036 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

7132 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 9 شارع الشون الرئيسى بملك/ 

ياسر سعد حسين الحصاوى لستغلله/ تجارة اجهزة تعويضية )) عدا مايختص الدوية بكافة انواعها (( مودع برقم 

1856 فى 7-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 68036 المحله الكبرى

19 - ابراهيم نصر ابراهيم محمد العفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    69978 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع    

13674 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية المحل رقم 2 بجوار صيدليه 

عصام سالم بالدور الرضى بالعقار رقم 2 شارع الكرمين تقاطع شارع جمال عبدالناصر منشيه البكرى بملك/ 

محمد عز الرجال عبدالعزيز الشونى لستغلله/ تجاره ادخنه وسجائر مودع برقم 1871 فى 7-2-2023 المقيد 

برقم دائم تابع 69978 المحله الكبرى

20 - قنديل للصناعات الهندسيه تاجر فرد سبق قيده برقم    43731 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع    1339 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زرزارة قريه السلم _ بملك/ ايمن حسن 

امين مخيمر لستغلله/ مصنع عدسات نظارات مودع برقم 1558 فى8-2-2023 المقيد برقم 45267 غرفه 

دمنهور

21 - قنديل للصناعات الهندسيه تاجر فرد سبق قيده برقم    43731 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع    1339 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عقار رقم 13 شارع مصطفى 

ابوالمحاسن _ الجمهوريه

22 - ايمن عبدالمنعم عبدالحميد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    46065 قيد فى 25-10-2015 برقم ايداع    

4313 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية منشية التحرير - بملك/ احمد 

عبدالمنعم رضوان - تم افتتاح الفرع المودع برقم 1998 فى 8-2-2023 لستغلله فى ) معرض لتجارة اكسسوار 

السيارات (

23 - محمد يسرى محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم    57203 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع    6403 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الترعه بهبيت الحجاره بملك/ محمد 

عطيه عبداللطيف خليل لستغلله/ مخزن لتجاره المواد الغذائيه مودع برقم 2016 فى 8-2-2023 المقيد برقم 

دائم تابع 57203 المحله الكبرى
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24 - محمد يسرى محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم    57203 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع    6403 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية طريق السفلت العمومى بهبيت الحجاره 

بملك/ عبدالعزيز سعد المغازى فايد لستغلله/ مكتب لتجاره المواد الغذائيه مودع برقم 2014 فى 2023-2-8 

المقيد برقم دائم تابع 57203 المحله الكبرى

25 - عبدالعزيز سعيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13381 قيد فى 13-02-1999 برقم ايداع    

468 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبة مختار - خباطة - بملك/ ايمن 

محمود احمد عطية - تم افتتاح فرع المودع برقم 2080 فى 9-2-2023 لستغلله فى ) مصنع تدوير وتخريز 

بلستيك (

26 - محمد مختار العزب غازى تاجر فرد سبق قيده برقم    37251 قيد فى 26-01-2010 برقم ايداع    298 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم تعديل العنوان ليصبح/ امتداد مكتب 

العمل المحله بملك/ حسن مختار العزب

27 - محمد احمد منسى احمد الجميزى تاجر فرد سبق قيده برقم    51752 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع    

924 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله/ محلة البرج 

شارع الجناينى امام مصنع ابوقمر - بملك / حمادة محمود عبدالله مهران

28 - احمد ابراهيم عبدالهادى غالى تاجر فرد سبق قيده برقم    57326 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع    

6734 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الوحدات رقم 594-595 المجمع 

الصناعى قطاع الصناعات الكيماوية - بملك/ الهيئة العامة للتنمية الصناعية - تم افتتاح فرع المودع برقم 2038 

فى 9-2-2023 لستغلله فى ) مصنع بلستيك (

29 - احمد السيد محمد الشركسى تاجر فرد سبق قيده برقم    65338 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

10533 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الدحدوح خلف الساحة الشعبية - 

بملك/ محمد ابراهيم عبدالفتاح عامر - تم افتتاح فرع المودع برقم 2049 فى 9-2-2023 لستغلله فى ) مخزن 

لتجارة الدوات الصحية وقطع غيار كهرباء وسيارات (

30 - عبدالمجيد عبدالمعبود عبدالمجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18066 قيد فى 12-08-2000 برقم 

ايداع    2890 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الرئيسى اخر مودع 

برقم 3757 فى25-12-2005 المقيد برقم18066 الى فرع

31 - محمد عبدالرازق احمد الدفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    36238 قيد فى 21-05-2009 برقم ايداع    

1762 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 11 شارع المسيرى _

الجمهوريه بملك/ صاحب الشان/ محمد عبدالرازق احمد الدفراوى

32 - محمد سعد عبدالجليل ابوقمر تاجر فرد سبق قيده برقم    53136 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع    

4420 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / 7 شارع 

السعيد الشرقاوى من ابودراع - بملك/ نفيسة عبدالمعطى محمد الصباغ

33 - محمد سعد عبدالجليل ابوقمر تاجر فرد سبق قيده برقم    53136 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع    

4420 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 31 شارع السعيد عبدالجواد عزبة 

خضر - بملك/ مجدى محمد رشاد شكيل

34 - السيد محمد ابراهيم حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    60318 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    4486 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محله زياد بملك/ الطالب / السيد محمد 

ابراهيم حميده لستغلله/ مخزن للمواد الكيماويه والصبغات مودع برقم 2149 فى 12-2-2023 المقيد برقم دائم 

تابع 60318 المحله الكبرى

35 - السيد محمد ابراهيم حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    60318 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    4486 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الرئيسى الخر المودع برقم 3588 

فى 30-3-2021 والمقيد برقم 60318  الى فرع---------
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36 - السيد محمد ابراهيم حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    60318 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    3588 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل

37 - جمال عبدالحميد رفاعى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    70290 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    

886 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / السجاعية - 

بملك / سيف الدين محمود عبدالحميد غنيم

38 - مكتب امينه محمد المنسى عطيه للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    64418 قيد فى 

26-09-2021 برقم ايداع    8519 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 

شارع عبدالمنعم حافظ - بملك/ حامد حافظ ايوب - تم افتتاح فرع المقيد برقم 32551 المودع برقم 1571 فى 

13-2-2023 بغرفة القاهرة مميز ونشاطه/ توريد وبيع اجهزة ومعدات طبيه ورياضية واجهزة انذار حريق 

واجهزة رياضية ومستحضرات تجميل )) ماعدا مايختص بالدوية بكافة انواعها ((

39 - محمد عبدالحميد حسين طه تاجر فرد سبق قيده برقم    9351 قيد فى 19-05-1997 برقم ايداع    1033 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الوحدات رقم 460-461 بقطاع الغزل 

والنسيج بملك/ الهيئه العامه للتنميه الصناعيه لستغلله/ مصنع تريكو دائرى مودع برقم 2259 فى 2023-2-14 

المقيد برقم دائم تابع 9351 المحله الكبرى

40 - احمد سعد احمد عوف تاجر فرد سبق قيده برقم    45096 قيد فى 23-03-2015 برقم ايداع    1296 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع عادل الرفاعى بملك/ 

ناديه مصطفى السجان

41 - احمد سعد احمد عوف تاجر فرد سبق قيده برقم    45096 قيد فى 23-03-2015 برقم ايداع    1296 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع عبدالرووف منشيه الدلتا بملك/ غاده 

الحسينى محمد الحلقى لستغلله / تجارة مستلزمات طبيه ) عدا الدويه بكافه انواعها ( مودع برقم 2300 فى 

14-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 45096 المحله الكبرى

42 - احمد سعد احمد عوف تاجر فرد سبق قيده برقم    45096 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع    6345 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع طلعت حرب بملك/ 

عبدالرووف السعيد عبدالعزيز

43 - محمد فتحى عطيه عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    56773 قيد فى 13-06-2019 برقم ايداع    

4204 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مخازن الشباب _ المنطقه 

الصناعيه بملك/ محمود فتح ا حامد موسى لستغلله/ توريدات مواد غذائيه مودع برقم1692 فى 2023-2-14 

المقيد برقم 39770 مكتب 6 اكتوبر المميز

44 - اشرف حامد على احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    58926 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع    945 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ صاحب الشان/ اشرف 

حامد على احمد على _ 3ش0 عبدا السودانى

45 - محمود احمد محمد الكلومى تاجر فرد سبق قيده برقم    65292 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

10415 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شارع منيه سمنود بملك/ اميمه 

عبدالعزيز ابوعنزه لستغلله/ مخزن لتجاره الفاكهه مودع برقم1323 فى 14-2-2023 المقيد برقم 48015 

غرفه الدقهليه

46 - محمود ابراهيم محمود محمد العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    65319 قيد فى 18-11-2021 برقم 

ايداع    10487 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عزبه راغب 

_ بطينه بملك/ احمد طلعت عبدالعليم

47 - كرم محمد عطية ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم    38066 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع    

2502 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / عزبة 

راضى حوين - بملك/ كرم محمد عطية ابوالنصر
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48 - محمد خيرى عباس حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    40827 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع    

10929 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ الناويه التابعه للوحده 

المحليه بميت عساس طريق المحله السريع بملك/ مصطفى فريز حسان نقريش

49 - العربى للصناعات النسيجيه تاجر فرد سبق قيده برقم    56614 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    

3819 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ محله ابوعلى شارع 

مصنع التكت المنطقه الصناعيه بالراهبين _ طريق المحله سمنود السريع بملك/ هشام على الكردى الشيخ

50 - محمد مصطفى على سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    35260 قيد فى 23-09-2008 برقم ايداع    

3169 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء القيد المودع برقم 1009 

فى 13-3-2012 المقيد برقم دائم تابع 35260 المحله الكبرى الستغناء عنه

51 - محمد مصطفى على سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    35260 قيد فى 23-09-2008 برقم ايداع    

3169 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء القيد المودع برقم 3170 

فى 23-9-2008 المقيد برقم دائم تابع 35260 المحله الكبرى الستغناء عنه

52 - محمد مصطفى على سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    35260 قيد فى 23-09-2008 برقم ايداع    

3169 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 1 شارع الجديد طريق 

كفر حجازى بملك/ ايمان متولى عبدالعظيم عثمان

53 - مكتب رحلت عبدالخالق الغريب السيد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    45233 قيد فى 2015-04-21 

برقم ايداع    1706 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله 

بملك/ خضر محمد على ابوشراره -  بناحيه الهياتم

54 - محمود رزق السيد ابوشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    48548 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

6613 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / حوض 

الحمامة رقم 29 زمام قرية الهياتم - بملك/ احمد وهشام سعد محمد سعد  الشربينى

55 - كريم مجدى مصطفى الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    54557 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع    

7993 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك / كريم 

مجدى مصطفى الرفاعى - المنطقة الصناعية -شارع جاب ا

56 - احمد مسعد عبدالحى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    60536 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

5012 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك/ احمد 

مسعد عبدالحى جاب ا - 9 شارع مسعد عبدالحى جاب ا بناحية سندسيس

57 - عبدا ماضى شعبان الديسطى تاجر فرد سبق قيده برقم    67251 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

4720 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر دمرو بملك/ سامى ماضى 

شعبان الديسطى لستغلله/ مخزن لتجاره محاصيل زراعيه واعلف حيوانيه مودع برقم 2400 فى 2023-2-16 

المقيد برقم دائم تابع 67251 المحله الكبرى

58 - احمد عطيه البسيونى زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    69175 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع    

10810 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى / وحده رقم 568 

بالمجمع الصناعى بملك/ الهيئه العامه للتنميه الصناعيه

59 - عبدالعزيز سعد عبدالقادر جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    69771 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع    

12821 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ عزبه عبدالقادر 

سندسيس  بملك/ ايمن سعد عبدالقادر جاب ا

60 - محمد حسن محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    51225 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    8112 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 43 شارع محمد غنيم متفرع 

من نعمان العصر بملك/ ايمن السعيد السعيد عبدالهادى
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61 - علء اسماعيل عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61488 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع    

7438 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى 5ش0 الباشا -بلقينا 

بملك/ محمد يحى عبداللطيف النبراوى

62 - عبدالستار عادل عبدالستار عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    62209 قيد فى 23-02-2021 برقم 

ايداع    1543 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 12 طريق الجابريه بملك/ 

سهير محمد السيد سلمه لستغلله/ تجارة ملبس جاهزة ومفروشات ) ماعدا مايختص الملبس العسكرية ( مودع 

برقم 2512 فى 19-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 62209 المحله الكبرى

63 - احمد جمال البيومى التجريده تاجر فرد سبق قيده برقم    62236 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 25 شارع مسعد البقرى 

طريق دمرو بملك/ محمد السعيد ابراهيم شعيشع

64 - رضا محمد ابراهيم احمد الكيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم    36786 قيد فى 07-10-2009 برقم ايداع    

3221 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك / بملك/ الطالب/ رضا 

محمد ابراهيم احمد الكيلنى _ سندسيس

65 - مصطفى السيد ابراهيم حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    45312 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    

1944 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع البحر ارض المحلج مول 

خان الخليلى بملك/ هانى محمد عثمان محمد لستغلله/ تجارة اجهزه محمول)عدا الكمبيوتر والنترنت( مودع 

2600 فى20-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 45312 المحله الكبرى

66 - حسين محمد حسين الرخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    45801 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع    

3445 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / امتداد 

شارع الفريق رضا حافظ طريق المحلة المنصورة - بملك/ لبنى محمد السعيد محمود البلقينى

67 - رائد احمد سعيد محمد النمر تاجر فرد سبق قيده برقم    47203 قيد فى 11-05-2016 برقم ايداع    

2499 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / 12 شارع 

البحر ناصية شارع عيدسطوحى بجوار كوبرى الرباط - بملك / احمد سعيد محمد النمر

68 - لبنى محمد السعيد محمد البلقينى تاجر فرد سبق قيده برقم    45800 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع    

3444 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية امتداد شارع الفريق رضا حافظ 

طريق المحله المنصوره بملك/ حسين محمد حسين الرخاوى لستغلله/ مصنع نسيج مودع برقم 2684 فى 

21-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 45800 المحله الكبرى

69 - ابراهيم سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    46745 قيد فى 08-03-2016 برقم ايداع    

1122 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية المعتمدية - شارع جامع خليل - 

بملك/ حلمى سليمان محمد سليمان عثمان - تم افتتاح فرع المودع برقم 2646 فى 21-2-2023 لستغلله فى / 

مخزن ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (

70 - مينا عبدا جورج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    49752 قيد فى 03-07-2017 برقم ايداع    3531 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / 33 شارع شكرى 

مرعى - الجمهورية - بملك/ امل فهمى عبدالنور

71 - سوسو ابوزيد ابراهيم محمد المخلصانى تاجر فرد سبق قيده برقم    51351 قيد فى 31-12-2017 برقم 

ايداع    8489 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء المحل الرئيسى 

الخر المودع برقم 2078 فى 14-3-2018 للستغناء عنه

72 - محمد احمد السيد ابويونس تاجر فرد سبق قيده برقم    55280 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    193 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع اليمانى من شارع نعمان 

العصر بملك/ عليه عبداللطيف حسين ابوشنب
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73 - السيد احمد سيد احمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    55557 قيد فى 07-02-2019 برقم ايداع    987 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 2463 

فى8-6-2020 والمقيد برقم 5557 المحله الكبرى للستغناء عنه

74 - محمود السيد محمود خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    56118 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع    

2478 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى عزبه حمدى الطريق 

الرئيسى -شبرا نبات بملك/ عبدالحميد محمد السيد سعد

75 - تامر فاروق السعيد الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم    70029 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

13835 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع سعد زغلول - الراهبين - 

بملك/ اسامة محمد محمد الغنيمى - تم اقتتاح فرع المودع برقم 2666 فى 21-2-2023 لستغلله فى /تجاره 

منظفات صناعيه

76 - محمد عبدالحميد عبدالحميد الشواره تاجر فرد سبق قيده برقم    70211 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع    

511 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ 3 شارع جمال 

عبدالناصر من شارع مصطفى الشربينى بجوار مستشفى الربيع منشيه البكرى بملك/ محمد محسن فرج البيلى

77 - معصرة القاعود لعصر الزيوت تاجر فرد سبق قيده برقم    26861 قيد فى 14-04-2004 برقم ايداع    

1096 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم محو القيد المودع برقم 11161 

فى 6-12-2021 المقيد برقم دائم تابع 26861 المحله الكبرى السغناء عنه

78 - محمد عبدالرحمن محمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    49669 قيد فى 12-06-2017 برقم ايداع    

3274 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى بطينه بملك/ رضا رجب 

على عبدا

79 - على احمد على شحاته السنتريس تاجر فرد سبق قيده برقم    55812 قيد فى 03-03-2019 برقم ايداع    

1678 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / شارع محمد 

ابوسليمان - محله البرج - بملك/ السيد عبدالسميع سعيد

80 - محمود احمد عيسى السيد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم    61174 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    

6627 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك / احمد 

عيسى السيد عمارة - شبرابلوله

81 - ابراهيم عبدالسلم ابراهيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    37904 قيد فى 07-06-2010 برقم ايداع    

2075 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك/ ساميه 

عيد محمد الحسينى - ميت الليث هاشم

82 - ناهد رفعت حسين احمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    46862 قيد فى 24-03-2016 برقم ايداع    

1484 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / عقار رقم 

34 شارع عادل الرفاعى المتفرع من شكرى القوتلى - بملك/ احمد عيد محمد العشر

83 - مصطفى السيد ابراهيم دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    55602 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع    

1114 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / العتوه 

البحرية - بملك/ اسماء حسنى محمد عبدالعال

84 - اسلم سعد محمد الجخو تاجر فرد سبق قيده برقم    68362 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    8216 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ابشواى الملق - بملك/ محمد سعد محمد 

الجخو - تم افتتاح فرع المودع برقم 2828 فى 23-2-2023 لستغلله فى تجارة قطع غيار سيارات

85 - امل جلل حامد جهجه تاجر فرد سبق قيده برقم    33318 قيد فى 14-08-2007 برقم ايداع    2568 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 21 شارع امين والى بجوار سور الداره 

الزراعية - بملك/ عزت مصطفى البيلى - تم افتتاح فرع المودع برقم 2851 فى 26-2-2023 لستغلله فى /

تجارة اقطان ومحاصيل زراعية
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86 - محمد الحسينى سعد الجداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    68505 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع    

8698 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ السياجى محمد 

عوض عيد _  شارع الترعة - ديرب هاشم

87 - ابراهيم عبدالسلم عبدالحميد البسيوني تاجر فرد سبق قيده برقم    26701 قيد فى 28-03-2004 برقم 

ايداع    820 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عزبة راتب العامرية - 

بملك/ ابراهيم فرج ابراهيم قنديل - تم افتتاح فرع المودع برقم 2915 فى 27-2-2023 لستغلله فى / مدشة 

اعلف

88 - حسام صلح الدين مصطفى محمد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    35808 قيد فى 2009-02-10 

برقم ايداع    491 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله 

بملك / حسام صلح الدين مصطفى محمد الشرقاوى - السجاعية

89 - اسامه يسرى محمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم    47105 قيد فى 26-04-2016 برقم ايداع    2237 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية مجمع الصناعات قطاع الغزل والنسيج 

وحدات 412-413-414-415-416-417-418-419 لستغلله/ مصنع ملبس خارجيه متنوعه تريكو _ 

ملبس متنوعه حريمى وبناتى ورجالى واولدى ) عدا الملبس العسكريه( مودع برقم 2968 فى 2023-2-27 

المقيد برقم دائم تابع 47105 المحله الكبرى

90 - عثمان ابراهيم الشافعى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    55728 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    

1477 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / 54 شارع 

الجهاد من شارع حمزة بن المطلب السكة الوسطى - بملك/ محمود السيد محمد حرب

91 - طارق عبدالرؤف حسن عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    39422 قيد فى 25-02-2013 برقم ايداع    

748 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ الهياتم بملك/ الطالب/ 

طارق عبدالرؤف حسن عبدالجواد

92 - طارق عبدالرؤف حسن عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    39422 قيد فى 24-05-2011 برقم ايداع    

1923 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الملك/ بملك/ الطالب/ طارق 

عبدالرؤف حسن عبدالجواد _ شارع الشمونى محلة البرج

93 - طارق عبدالرؤف حسن عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    39422 قيد فى 24-05-2011 برقم ايداع    

1923 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع 23 يوليو اعلى مركز خالد 

ديوان للشعه الدور الثامن بملك/ الطالب / طارق عبدالرؤف لستغلله/ تجاره زجاج مودع 3010 فى 

28-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 39422 المحله الكبرى

94 - احمد محمد عبدالفتاح شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    62421 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع    

2195 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى البشيط -ميدان الترعه 

امام محطه المياه بملك/ عبدالرحمن سعد حسنين احمد سعد
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النشاط

1 - محمد المحمدي رمضان السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  25807 قيد فى 11-10-2003 برقم ايداع    

3373وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره خضر وفاكهه

2 - محمد صلح فرج مندور تاجر فرد سبق قيده برقم  50804 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    6957وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ ورشه لتصنيع البواب الحديديه

3 - محمد السيد على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  58243 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    9313وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة اعلف الى النشاط الصلى

4 - الخواجة تاجر فرد سبق قيده برقم  63422 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    5935وفى تاريخ  

01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تنظيم معارض على النشاط الصلى ) معرض ادوات 

منزلية (

5 - فر شكرى فتحى البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  51612 قيد فى 24-01-2018 برقم ايداع    613

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / معرض لتجارة المفروشات الى النشاط 

الصلى

6 - عبير فؤاد محمد محمد غياتي تاجر فرد سبق قيده برقم  27318 قيد فى 23-06-2004 برقم ايداع    1976

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ تجارة اعلف

7 - كرم محمد عطية ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  38066 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع    2502

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مصنع تدوير وتخريز بلستيك

8 - حاتم عيد البيومى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43828 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع    1686وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / الستيراد ) ماعدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6 ( والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ( وتوريد المنتجات الزرعية والكتان

9 - عمرو ابراهيم سلمه بشندى تاجر فرد سبق قيده برقم  47160 قيد فى 05-05-2016 برقم ايداع    2379

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ لزق وتقفيل ملبس ) عدا ما يختص الملبس 

العسكريه(

10 - بهاء توفيق محمد عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم  48659 قيد فى 15-01-2017 برقم ايداع    263

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارة مستلزمات طبية ومستحضرات 

تجميل ) ماعدا مايختص بالدوية ( والغاء مادون ذلك

11 - السيد بكر السيد محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  62766 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    4138

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتب استيراد وتصدير حاصلت زراعية

12 - ابوالعزم للمن الغذائى تاجر فرد سبق قيده برقم  67394 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    5140وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط " توريدات مواد غذائيه " الى النشاط الصلى

13 - هبه عبداللطيف عباس اليمانى رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  70123 قيد فى 04-01-2023 برقم 

ايداع    118وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مصنع غزل الى النشاط 

الصلى

14 - وائل عيد انور محمد اماره تاجر فرد سبق قيده برقم  30425 قيد فى 19-03-2006 برقم ايداع    949

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه / مخزن فراشه

15 - الشهاوى للمفروشات تاجر فرد سبق قيده برقم  49507 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع    2688وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره مفروشات ومنسوجات

16 - ابراهيم محمد ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  51822 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع    1082

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / معرض تاجير السيارات
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17 - رضا عصام حسين عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  64264 قيد فى 01-06-2009 برقم ايداع    296

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى /مصنع تصنيع ملبس بنطلون  قميص  

تى شيرت ) عد االملبس العسكريه (

18 - محمد على السيد على مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  68984 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع    

10119وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مصنع نسيج ميكانيكى

19 - خالد فتوح حسن خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  70425 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    1459وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ تجارة مواد غذائية

20 - محمد يسرى محمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  8022 قيد فى 03-08-1996 برقم ايداع    1335وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الستيراد والتصدير من النشاط الصلى

21 - محمد عبدالحليم على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33941 قيد فى 16-01-2008 برقم ايداع    183

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ فراكه ارز ومدشه حبوب وطحن حبوب

22 - سامى مصطفى احمد اصيل تاجر فرد سبق قيده برقم  40804 قيد فى 08-04-2012 برقم ايداع    1423

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مكتب جمع قمامه

23 - سحر محمد محمد صومع تاجر فرد سبق قيده برقم  70398 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع    1341

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / مكتب لتجاره ماكينات التصوير 

ولوازمها ) عدا ما يختص بالطباعه ( عدا تصوير المستندات

24 - قنديل للصناعات الهندسيه تاجر فرد سبق قيده برقم  43731 قيد فى 20-04-2014 برقم ايداع    1339

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مصنع عدسات نظارات

25 - ايمن عبدالمنعم عبدالحميد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  46065 قيد فى 25-10-2015 برقم ايداع    

4313وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / معرض لتجارة اكسسوار السيارات 

الى النشاط الصلى

26 - صالح سيد احمد عبدالعزيز سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51928 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع    

1328وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/ الستيراد  ) ماعدا المجموعة 

19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( والتصدير ) فى حدود اللوائح والقوانين المنظمة لذلك (  وتجارة وبيع وتوزيع 

قطع غيار السيارات

27 - هشام احمد يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67511 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    5433وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مزرعة لتربية وبيع مواشى

28 - عبدالعزيز سعيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13381 قيد فى 13-02-1999 برقم ايداع    468

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مصنع تدوير وتخريز بلستيك الى النشاط 

الصلى

29 - الغزالى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  22811 قيد فى 27-08-2002 برقم ايداع    2712

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / استيراد وتجاره السيارات وقطع غيار 

السيارات والمواتير والكبائن والجرارات الزراعيه واللت والروافع والوناش بكافه انواعها والتوكتوك 

والدراجات البخاريه بكافه انواعها واللوادر

30 - امانى محمد السيد النحوى تاجر فرد سبق قيده برقم  36766 قيد فى 01-10-2009 برقم ايداع    3153

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع بلستيك

31 - محمد مختار العزب غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  37251 قيد فى 26-01-2010 برقم ايداع    298

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح/ مصنع مفروشات

32 - احمد عباس مغازى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  41769 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع    4290

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط / الستيراد والتصدير من النشاط الصلى

33 - منال عاطف البسيونى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  62039 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    995

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصنيع اعلف الى النشاط الصلى
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34 - عبدالمجيد عبدالمعبود عبدالمجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18066 قيد فى 12-08-2000 برقم ايداع    

2890وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ جمع ونقل المخلفات وجميع انواع مخلفات 

الفحم

35 - عبدالمجيد عبدالمعبود عبدالمجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  18066 قيد فى 25-12-2005 برقم ايداع    

3757وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره الفحم والتصدير )فى حدود اللوائح 

والقوانين المنظمه لذلك( والزيوت والكيماويات وجمع ونقل المخلفات وجميع انواع مخلفات الفحم

36 - السعيد السيد محمد البسيوني تاجر فرد سبق قيده برقم  19480 قيد فى 28-03-2001 برقم ايداع    954

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / توريدات اعلف وقش والغاء مادون 

ذلك

37 - السيد محمد ابراهيم حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  60318 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    4486

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مخزن للمواد الكيماويه والصبغات

38 - مكتب امينه محمد المنسى عطيه للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  64418 قيد فى 

26-09-2021 برقم ايداع    8519وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد وبيع اجهزة 

ومعدات طبيه ورياضية واجهزة انذار حريق واجهزة رياضية ومستحضرات تجميل )) ماعدا مايختص بالدوية 

بكافة انواعها (( الى النشاط الصلى

39 - علء لطفى قاسم حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  63034 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع    4874وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تعبئة وتغليف مواد غذائية يدويا الى النشاط 

الرئيسى

40 - محمود احمد محمد الكلومى تاجر فرد سبق قيده برقم  65292 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    10415

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مخزن لتجاره الفاكهه

41 - العربى للصناعات النسيجيه تاجر فرد سبق قيده برقم  56614 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع    3819

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مصنع نسيج دائرى) والغاء مادون ذلك(

42 - محمد مصطفى على سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  35260 قيد فى 23-09-2008 برقم ايداع    3169

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مصنع تريكو دائرى

43 - محمد على محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56453 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع    3397

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " تصنيع احذيه "

44 - عبدا ماضى شعبان الديسطى تاجر فرد سبق قيده برقم  67251 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

4720وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مخزن لتجاره محاصيل زراعيه واعلف 

حيوانيه )الى النشاط الصلى(

45 - عبدالهادى يحى احمد السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  32783 قيد فى 24-04-2007 برقم ايداع    

1231وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / ورشه نجاره يدويه

46 - احمد محمد سليمان محسون تاجر فرد سبق قيده برقم  55260 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    130

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تجاره نخاله خشنه الى النشاط الصلى

47 - عبدالستار عادل عبدالستار عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  62209 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    

1543وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/بيع ملبس ومفروشات ) ماعدا مايختص 

الملبس العسكرية (

48 - جمال الشحات محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  32374 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    291

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره فضه

49 - مصطفى السيد ابراهيم حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  45312 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    

1944وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ تجارة اجهزه محمول)عدا الكمبيوتر 

والنترنت(
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50 - حسين محمد حسين الرخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  45801 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع    

3445وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مصنع نسيج

51 - رزق على رزق على دبور تاجر فرد سبق قيده برقم  55454 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع    667

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عامة ) ماعدا الطباعات والكمبيوتر 

وتوريد العمالة ( الى النشاط الصلى

52 - محمد عادل محمد محمد عزالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  55531 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع    

914وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ توريد مواد بناء الى النشاط الصلى

53 - لبنى محمد السعيد محمد البلقينى تاجر فرد سبق قيده برقم  45800 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع    

3444وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مصنع نسيج )الى النشاط الصلى(

54 - سوسو ابوزيد ابراهيم محمد المخلصانى تاجر فرد سبق قيده برقم  51351 قيد فى 31-12-2017 برقم 

ايداع    8489وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بقالة

55 - السيد احمد سيد احمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  55557 قيد فى 07-02-2019 برقم ايداع    987

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / بقاله وبيع لحوم

56 - محمود السيد محمود خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  56118 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع    2478

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / مصنع استيك

57 - محمود جميل عبدالقوى عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65034 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع    

9845وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره قطع غيار وكماليات السيارات

58 - الجوهرى لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  66840 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    2952

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ معرض لتجاره السيارات المستعمله

59 - نهاد ابوالمعاطى محمد عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  53755 قيد فى 28-08-2018 برقم ايداع    

5988وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة " مغسله سيارات "

60 - محمد عبدالرؤف محمد الشهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  58336 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    

9590وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ مضرب ارز )الغاء ما دون ذلك(

61 - محمود احمد عيسى السيد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  61174 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    

6627وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مصنع تدوير وتخريز 

البلستيك

62 - النجار لتصنيع الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  70242 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع    659وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط بجعلة / ورشه نجاره ميكانيكى   والغاء ما دون ذلك

63 - رامى تكس تاجر فرد سبق قيده برقم  36519 قيد فى 30-07-2009 برقم ايداع    2546وفى تاريخ  

23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير فوط وبشاكير وبرانس على النشاط الصلى

64 - ابراهيم عبدالسلم ابراهيم عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  37904 قيد فى 07-06-2010 برقم ايداع    

2075وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مصنع نسيج ميكانيكى

65 - مصطفى السيد ابراهيم دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  55602 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع    1114

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مصنع تدوير وتخريز البلستيك

66 - محمود على محمد دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم  56409 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع    4283وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ تصنيع لدى الغير ) الى النشاط الصلى(

67 - عبدالرحمن عبدالرؤف عبدالرحمن ابو زهره تاجر فرد سبق قيده برقم  65671 قيد فى 2021-12-13 

برقم ايداع    11381وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع ملبس عسكريه 

وكابات واكسسوارات وتوريدات عامه ) فيماعدا توريد العماله والنترنت والكمبيوتر ( وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه وذلك الى النشاط الصلى

68 - حسين محمد حسين البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  2182 قيد فى 20-05-1992 برقم ايداع    510

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تجاره اخشاب
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69 - امل جلل حامد جهجه تاجر فرد سبق قيده برقم  33318 قيد فى 14-08-2007 برقم ايداع    2568وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تجارة اقطان ومحاصيل زراعية الى النشاط 

الصلى

70 - لينه محمد عبدا السباعى الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  62395 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

2111وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 )الى النشاط الصلى(

71 - زهران رضوان عبدالمقتدر عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  42363 قيد فى 26-03-2013 برقم ايداع    

1147وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه/ مخلفات السائله والصلبه ) الى النشاط 

الصلى(

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25807 وتم ايداعه بتاريخ   

11-10-2003  برقم ايداع 3,373.000 الى : محمد المحمدي رمضان السيد عمر

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63422 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-2021  برقم ايداع 5,935.000 الى : الخواجة

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63510 وتم ايداعه بتاريخ   

06-07-2021  برقم ايداع 6,134.000 الى : سنابل الخير

4 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42810 وتم ايداعه بتاريخ   

29-07-2013  برقم ايداع 2,655.000 الى : السفر للرحلت

5 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50898 وتم ايداعه بتاريخ   

ELKING 20-09-2017  برقم ايداع 7,241.000 الى : الكينج لمستلزمات الملبس الجاهزه

6 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8905 وتم ايداعه بتاريخ   

04-02-1997  برقم ايداع 246.000 الى : جوى للستيراد والتصدير والتوريدات العموميه

7 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43828 وتم ايداعه بتاريخ   

FLOWER  FLAX 15-05-2014  برقم ايداع 1,686.000 الى : زهرة الكتان للستيراد والتصدير

8 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47160 وتم ايداعه بتاريخ   

05-05-2016  برقم ايداع 2,379.000 الى : عالم الهاندتاج للزق وتقفيل الملبس

9 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51822 وتم ايداعه بتاريخ   

11-02-2018  برقم ايداع 1,082.000 الى : معرض الجزيرة لتاجير السيارات

10 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59570 وتم ايداعه بتاريخ   

On Za Run  21-06-2020  برقم ايداع 2,750.000 الى : اون ذا رن لتجارة الطرح والكسسوار الحريمى

For  Accessories

11 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64264 وتم ايداعه بتاريخ   

01-06-2009  برقم ايداع 296.000 الى : الروان استايل

12 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63471 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2021  برقم ايداع 6,052.000 الى : كيان للملبس الجاهزة

13 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13381 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-1999  برقم ايداع 468.000 الى : عبدالعزيز سعيد ابراهيم محمد

14 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57240 وتم ايداعه بتاريخ   

31-03-2022  برقم ايداع 3,137.000 الى : الفرج  Al Farag للحبوب والعلف

15 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57240 وتم ايداعه بتاريخ   

06-08-2019  برقم ايداع 6,491.000 الى : الفرج  Al Farag للحبوب والعلف

16 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18066 وتم ايداعه بتاريخ   

12-08-2000  برقم ايداع 2,890.000 الى : المنى للتصدير وتجاره الحديد والفحم

17 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18066 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2005  برقم ايداع 3,757.000 الى : المنى للتصدير وتجاره الحديد والفحم

18 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69821 وتم ايداعه بتاريخ   

08-12-2022  برقم ايداع 13,086.000 الى : جرين فيد

19 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70274 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2023  برقم ايداع 815.000 الى : الخير والبركة للستيراد والتصدير
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20 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16263 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-1999  برقم ايداع 4,858.000 الى : سلمه قطب سلمه محمد الشال

21 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45096 وتم ايداعه بتاريخ   

22-10-2017  برقم ايداع 6,345.000 الى : التوحيد للمستلزمات الطبيه

22 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45096 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2015  برقم ايداع 1,296.000 الى : التوحيد للمستلزمات الطبيه

23 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   56614 وتم ايداعه بتاريخ   

21-05-2019  برقم ايداع 3,819.000 الى : العربى للصناعات النسيجيه

24 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63182 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2021  برقم ايداع 5,298.000 الى : البسمة وكوكو ماجى لتوريد المواد الغذائيه

25 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   45233 وتم ايداعه بتاريخ   

21-04-2015  برقم ايداع 1,706.000 الى : الدهب باص للرحلت

26 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32374 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2007  برقم ايداع 291.000 الى : جمال الشحات محمد حسين

27 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   26861 وتم ايداعه بتاريخ   

14-04-2004  برقم ايداع 1,096.000 الى : معصرة القاعود لعصر الزيوت

28 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70242 وتم ايداعه بتاريخ   

16-01-2023  برقم ايداع 659.000 الى : النجار لتصنيع الخشاب

29 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55602 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2019  برقم ايداع 1,114.000 الى : الماسة لتدوير وتخريز البلستيك

30 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70320 وتم ايداعه بتاريخ   

22-01-2023  برقم ايداع 1,014.000 الى : معرض زهرة الغربية للجهزة الكهربائية

31 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29602 وتم ايداعه بتاريخ   

11-10-2005  برقم ايداع 3,016.000 الى : ليوجد

32 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29602 وتم ايداعه بتاريخ   

15-06-2017  برقم ايداع 3,346.000 الى : ليوجد

33 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   47138 وتم ايداعه بتاريخ   

03-05-2016  برقم ايداع 2,312.000 الى : مكتب ثروت ابوصالح للرحلت

Page 61 of 85 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

الشخاص

1 - احمد ابراهيم مصطفى محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   41306 وتم ايداعه بتاريخ  12-08-2012 برقم 

ايداع    2970تم التأشير فى تاريخ   12-08-2012   بــ  

2 - عماد احمد محمد العشماوى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   55454 وتم ايداعه بتاريخ  28-01-2019 برقم 

ايداع    667تم التأشير فى تاريخ   28-01-2019   بــ  

3 - محمود محسن صالح ابوعمر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   66736 وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-14 

برقم ايداع    2573تم التأشير فى تاريخ   14-03-2022   بــ  تم الغاوه كوكيل مفوض

4 - محمد احمد عبدالرازق عبدالهادى سليم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   66736 وتم ايداعه بتاريخ  

14-03-2022 برقم ايداع    2573تم التأشير فى تاريخ   14-03-2022   بــ  

5 - طلبه عبد الواحد طلبه عبد الواحد  مدير فرع المقيد برقم قيد   70458 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-01 

برقم ايداع    1592تم التأشير فى تاريخ   01-02-2023   بــ  

6 - عبداللطيف  مصطفى  عبداللطيف  سند  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   70467 وتم ايداعه بتاريخ  

02-02-2023 برقم ايداع    1631تم التأشير فى تاريخ   02-02-2023   بــ  

7 - امل جلل حامد جهجه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   33318 وتم ايداعه بتاريخ  26-02-2023 برقم 

ايداع    2851تم التأشير فى تاريخ   26-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - هدير نصر عبدالرحيم عماشه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    7340 قيدت فى 17-01-1996 برقم 

ايداع   123 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17634 مودع 

1625 فى 2-2-2023 لنحلل الشركه

2 - محمد ابراهيم ابراهيم شعيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    38564 قيدت فى 31-10-2010 برقم 

ايداع   3885 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17639 مودع 

1693 فى 5-2-2023 لنحلل الشركه

3 - احمد البكري ابراهيم علي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    13663 قيدت فى 02-03-1999 برقم ايداع   

885 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17648 مودع 1801 فى 

6-2-2023 لنحلل الشركه

4 - مصنع النجار للصابون والمنظفات الصناعيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    10162 قيدت فى 

12-10-1997 برقم ايداع   2341 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة بامر 

محو رقم 17669 والمودع برقم 2103 فى 12-2-2023 لحل الشركة

5 - حسين محمد يحى الفار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    922 قيدت فى 13-05-1991 برقم ايداع   470 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو شركة بامر محو رقم 17697 والمودع برقم 2354 

فى 15-2-2023 لحل الشركة

6 - فريد لبيب رزق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    10907 قيدت فى 03-03-1998 برقم ايداع   522 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17711 مودع 2542 فى 

19-2-2023 لنحلل الشركه

7 - السيد محمود احمد ابوشعيشع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    23359 قيدت فى 04-11-2002 برقم 

ايداع   3556 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم17716 مودع 

2582 فى 20-2-2023 لنحلل الشركه

8 - مهندس  جمال ابراهيم على علم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    51492 قيدت فى 2018-01-14 

برقم ايداع   304 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة بامر محو رقم 17718 

والمودع برقم 2589 فى 20-2-2023 لحل الشركة

9 - حمدى ابراهيم الشافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    57116 قيدت فى 24-07-2019 برقم ايداع   

6192 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بامر محو برقم 17714 مودع 2569 

فى 20-2-2023 لنحلل الشركه

10 - شركة لشين نيو وشريكه للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم    65591 قيدت فى 2021-12-07 

برقم ايداع   11189 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة بامر محو رقم 

17720 والمودع برقم 2602 فى 20-2023 لحل الشركة

11 - حسين عبدالحميد الخرجاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    43920 قيدت فى 11-03-2018 برقم 

ايداع   1946 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - محمود محمد يوسف الكتامى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63956 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع    

7362وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  102,000.000

2 - أميجو ) الدهان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     35895 قيدت فى 05-03-2009 برقم ايداع    754وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - أميجو ) الدهان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     35895 قيدت فى 05-03-2009 برقم ايداع    754وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

4 - محمد على المداح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     328 قيدت فى 19-11-1990 برقم ايداع    341وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركة الجمال لصناعه التريكو والملبس الداخليه والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     38982 

قيدت فى 10-02-2011 برقم ايداع    477وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية محله حسن بملك/ احمد محمد عبدالحميد الجمال لستغلله/ مصبغه مودع برقم 1810 فى 2023-2-6 

المقيد برقم دائم تابع 38982 المحله الكبرى

2 - شركه عادل فهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     45 قيدت فى 02-08-1990 برقم ايداع    46وفى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعدل فرع رقم 64856 جنوب القاهره المميز -المعادى 

294/2 قطعه 469/ا الشطر الرابع-المعادى الجديده بجعلة / القاهره -المعادى الجديده ش0 298 مبنى رقم 4

3 - امل سمير الشاذلى عامر ابوالنازع وشريكها شركة سبق قيدها برقم     67969 قيدت فى 2022-07-05 

برقم ايداع    6908وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ شارع 

المركز _ قطور المحطه بملك/ سوزان محمد بسيونى ابوالذهب

4 - حسين عبدالحميد الخرجاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     43920 قيدت فى 11-06-2014 برقم ايداع    

1984وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ الدور التاسع علوى _ 

برج المدينه ميدان عدلى يكن السبع بنات بملك/ حسين عبدالحميد محمد الخرجاوى

5 - حسين عبدالحميد الخرجاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     43920 قيدت فى 11-06-2014 برقم ايداع    

1984وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم محو القيد المودع برقم 1946 

فى 11-3-2018 المقيد برقم دائم تابع 43920 المحله الكبرى الستغناء عنه

6 - زينب محمد لبيد وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     60176 قيدت فى 24-08-2020 برقم ايداع    4139

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل الى/ ابوصير بملك/ على على احمد 

بربر

7 - شركه اولد مسعد المرسى البقرى شركة سبق قيدها برقم     4047 قيدت فى 04-12-1993 برقم ايداع    

1313وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع محمد الدره من طريق دمرو 

بملك/ الشركاء لستغلله /  مصبغه مودع برقم 2895 فى 26-2-2023 المقيد برقم دائم تابع 4047 المحله 

الكبرى

8 - شركة زمزم لصناعه الغزول - السعيد عامر عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47942 قيدت فى 

22-09-2016 برقم ايداع    4607وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

قطعه الرض رقم 7 بالمنطقه الصناعيه )الخامسه ج( لستغلله/ مصنع غزل ونسيج وصباغه مودع برقم 1074 

فى 27-2-2023 المقيد برقم19185 برج العرب

9 - شركه محمد محفوظ ابوشعيشع محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47765 قيدت فى 2016-08-17 

برقم ايداع    4107وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعدل العنوان الى / 

العتوه القبليه - طريق العتوه - حوين - بملك/ شركة محمد محفوظ ابوشعيشع محمد وشركاه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - أميجو ) الدهان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     35895 قيدت فى 05-03-2009 برقم ايداع    754 

وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى / مصنع للنسيج والوبريات والتطريز والتصدير

2 - شركة الجمال لصناعه التريكو والملبس الداخليه والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     38982 

قيدت فى 10-02-2011 برقم ايداع    477 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى 

غرض الشركه/ مصبغه

3 - الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بابشواى شركة سبق قيدها برقم     56954 قيدت فى 

04-07-2019 برقم ايداع    5719 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الجمعيه 

الى/ اقامه مراكز تجميع اللبان الخام وتسويقها توفير العلف والعلئق بمخازن الجمعيه وتوزيعها توفير اللقائح 

ومستلزمات الرعايه البيطريه

4 - محمد على المداح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     328 قيدت فى 19-11-1990 برقم ايداع    341 وفى 

تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل غرض الشركه/ تجاره المفروشات والملبس الجاهزه )عدا 

ما يختص الملبس العسكريه(

5 - وائل السيد المنسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     47665 قيدت فى 27-07-2016 برقم ايداع    3784 

وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح " تصدير الملبس الجاهزه والغزول والقطان 

والدوات الكهربائيه والدوات المنزليه " والغاء ما دون ذلك

6 - زينب محمد لبيد وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     60176 قيدت فى 24-08-2020 برقم ايداع    4139 

وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/ مخبز نصف الى

الكيان القانونى

1 - محمد على المداح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     328 قيدت فى 19-11-1990 برقم ايداع    341 وفى 

تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70703   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-02-2023 برقم ايداع    2657 الى   كونتكت للتمويل ش م م
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - عادل فهيم محمد حميد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    45   وتم ايداعه بتاريخ    02-08-1990 برقم 

ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 02-08-1990  بــ :  يضاف لختصاصاته كمدير للشركة حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم 

وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

والقتراض من البنوك والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وتعيين وعزل مستخدمى  و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

2 - احمد على عبدالفتاح المداح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    328   وتم ايداعه بتاريخ    1990-11-19 

برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 23-12-1997  بــ :  تعدلت صفه من شريك موصى الى شريك متضامن 

لبلوغه سن الرشد القانونى تعدلت حق الداره والتوقيع / ولهم جميعا حق الداره والتوقيع عن الشركه منفردين او 

مجتمعين امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات والشركات والبنوك

3 - محمد على عبدالفتاح المداح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    328   وتم ايداعه بتاريخ    1990-11-19 

برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 23-12-1997  بــ :  

4 - عبدالفتاح على عبدالفتاح المداح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    328   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-1990 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 23-12-1997  بــ :  

5 - يوسف  فريد لبيب رزق ميخائيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10907   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-1998 برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 03-03-1998  بــ :  تعدل من شريك موصى بوليه 

والده الى شريك موصى لبلوغه سن الرشد

6 - احمد عزت عبدالعزيز دهينة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39860   وتم ايداعه بتاريخ    2011-08-24 

برقم ايداع   3206 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2011  بــ :  بموجب التاشير رقم 19081 بتاريخ 

14-2-2022الوارد من سجل تجارى القاهره تم تعديل المدير المسئول من الناحيه الفنيه والسياحيه للفرع بجعلة  

السيد/ احمد عزت عبدالعزيز دهينه

7 - احمد عزت عبدالعزيز دهينة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    39860   وتم ايداعه بتاريخ    2011-08-24 

برقم ايداع   3206 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2011  بــ :  بموجب التاشير رقم 19081 بتاريخ 

14-2-2022الوارد من سجل تجارى القاهره تم تعديل المدير المسئول من الناحيه الفنيه والسياحيه للفرع بجعلة  

السيد/ احمد عزت عبدالعزيز دهينه

8 - محمد عامر محمد عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47942   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-22 

برقم ايداع   4607 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  

Page 67 of 85 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

9 - السعيد عامر محمد عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47942   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-22 

برقم ايداع   4607 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  تعدلت الداره والتوقيع/ وذلك عن جميع اعمال 

الشركه وامام كافه الجهات الحكوميه والهليه وشركات قطاع العمال العام والخاص والبنوك بكافه انواعها ولهم 

حق فتح الحسابات الجاريه بالبنوك والتوقيع على كافه انواع الوراق الماليه من شيكات وكمبيالت وسندات اذنيه 

وخلفه وحق صرفها وتظهيرها وامام الشهر العقارى واقلم المرور وامام جميع جمارك ومطارات وموانى 

جمهوريه مصر العربيه وامام الضرائب العامه وضرائب القيمه المضافهوامام جميع السفارات والقنصليات ومكاتب 

التمثيل التجارى سواء داخل مصر او خارجها ولهم حق شراء العقارات والراضى باسم الشركه و شراء وبيع 

ilyas  السيارات وتسجيلها بالشهر العقارى والمرور مجتمعين او منفردين باستثناء الشريك / الياس التين اوردو

Altin ordu  ل يسرى توقيعه منفردا الاذا كان توقيعه مجتمعا بتوقيع الشريكين الخرين بالشركه او بتوقيع 

المديرين المختارين للشركه ولهم جميعا حق توكيل غيرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم اما حق بيع ورهن 

العقارات والراضى بكافه انواعها باسم الشركه والتوقيع بخصوص ذلك امام الشهر العقارى وحق عقد القروض 

والرهون والسلفيات وبيع ورهن اصول الشركه بشترط ذلك ان يكون ذلك بتوقيع الشريكين الول والثانى 

مجتمعين او بتوقيع الشريك الثالث الجنبى مع الشريكين الول والثانى مجتمعين او مع المديرين المختارين 

مجتمعين ولهم جميعا حق توكيل غيرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم

10 - الياس التين اوردو ILYAS ALTINORDU  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47942   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-09-2016 برقم ايداع   4607 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  .

11 - عمرو محمد عامر محمد عوض  مدير مختار   المقيد برقم قيد    47942   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2016 برقم ايداع   4607 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  

12 - محمد السعيد عامر محمد عوض  مدير مختار   المقيد برقم قيد    47942   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2016 برقم ايداع   4607 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2016  بــ :  

13 - اسلم الششتاوى الششتاوى المعداوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56954   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2019 برقم ايداع   5719 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  
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تجديد افراد

1 - مصطفي مصطفي مصطفي محمد الطبال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9975   قيدت فى   1989-11-04 

برقم ايداع    5471 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

2 - عبدالباسط رخا ابراهيم رخا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10093   قيدت فى   29-09-1997 برقم ايداع    

2221 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-28

3 - سمير عبداللطيف احمد الغزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10669   قيدت فى   12-01-1998 برقم ايداع    

89 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-11

4 - عيد احمد ابراهيم حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30409   قيدت فى   16-03-2006 برقم ايداع    

917 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

5 - ياسر محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33465   قيدت فى   16-09-2007 برقم ايداع    

2953 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-15

6 - صباح نبيه سالم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34920   قيدت فى   08-07-2008 برقم ايداع    

2337 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

7 - مصطفى حسن طلعت مصطفى ابوشنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39712   قيدت فى   2011-07-18 

برقم ايداع    2795 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-07-17

8 - كريم حماده ابوالمعاطى النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49333   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

2258 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

9 - محمود عبدالرؤف محمود البتانونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50170   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    5039 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

10 - هند الرفاعى على ابوغياتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51286   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

8282 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

11 - محمد خيرى محمد ابوسالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51641   قيدت فى   29-01-2018 برقم ايداع    

687 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

12 - محمد العربى للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51736   قيدت فى   05-02-2018 برقم 

ايداع    885 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

13 - ربيع السيد عبدالرحيم البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24966   قيدت فى   08-07-2003 برقم 

ايداع    2139 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

14 - محمد محمد محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29020   قيدت فى   28-04-2011 برقم ايداع    

1545 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

15 - محمد محمد محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29020   قيدت فى   26-06-2005 برقم ايداع    

1771 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-25

16 - محمد رمزى مصطفى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30806   قيدت فى   10-05-2006 برقم ايداع    

1744 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

17 - عمرو محمد ابوالمعاطى محمود الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33873   قيدت فى   

01-01-2008 برقم ايداع    12 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-31

18 - محمد رشدى حافظ شندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33972   قيدت فى   22-01-2008 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

19 - خوات ابراهيم رزق ابوكثير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34009   قيدت فى   28-01-2008 برقم ايداع    

333 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-01-27
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20 - ابراهيم مرزوق محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40620   قيدت فى   07-03-2012 برقم 

ايداع    892 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

21 - المام للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42350   قيدت فى   25-03-2013 برقم ايداع    1109 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

22 - عبدالفتاح محمد حسن البشيهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42967   قيدت فى   22-09-2013 برقم 

ايداع    3204 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-21

23 - يسر احمد محمد محمد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43952   قيدت فى   24-06-2014 برقم ايداع    

2112 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

24 - محمد محمود محمد شحاته السمسار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48813   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    653 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

25 - فر شكرى فتحى البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51612   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

613 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

26 - احمد عبدالفتاح محمد الفولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51945   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

1372 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

27 - محمد ابراهيم فاروق يوسف الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51976   قيدت فى   2018-02-21 

برقم ايداع    1436 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

28 - متولي ابراهيم متولي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19207   قيدت فى   14-02-2001 برقم ايداع    

498 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

29 - راشا محب شفيق النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21973   قيدت فى   14-05-2002 برقم ايداع    

1465 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

30 - مسعد الدسوقي مصطفي سعد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22717   قيدت فى   2002-08-19 

برقم ايداع    2570 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

31 - عبير فؤاد محمد محمد غياتي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27318   قيدت فى   23-06-2004 برقم ايداع    

1976 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

32 - بهاء ابراهيم الششتاوي الشفيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27864   قيدت فى   16-10-2004 برقم 

ايداع    3070 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

33 - محمد عوض عزت على سقيرق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37116   قيدت فى   28-12-2009 برقم 

ايداع    4183 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

34 - منال فاروق احمد الحول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37981   قيدت فى   24-06-2010 برقم ايداع    

2302 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

35 - كرم محمد عطية ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38066   قيدت فى   11-07-2010 برقم ايداع    

2502 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

36 - راضى جابر شامخ ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38611   قيدت فى   07-11-2010 برقم ايداع    

3996 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

37 - هانم الدسوقى عبدالباقى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39524   قيدت فى   06-05-2012 برقم 

ايداع    1818 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

38 - هانم الدسوقى عبدالباقى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39524   قيدت فى   15-06-2011 برقم 

ايداع    2267 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

39 - محمد عبدالسلم عبدالغفار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41641   قيدت فى   21-10-2012 برقم 

ايداع    3882 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

40 - محمود عبدالرحيم محمد ربيع بدريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42234   قيدت فى   2013-03-03 

برقم ايداع    822 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02
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41 - احمد رجائى المرسى بوبو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46737   قيدت فى   06-03-2016 برقم ايداع    

1089 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

42 - عمرو ابراهيم سلمه بشندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47160   قيدت فى   05-05-2016 برقم ايداع    

2379 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

43 - يوسف محمد كمال يوسف الغر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48099   قيدت فى   23-10-2016 برقم 

ايداع    5151 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

44 - محمد مصطفى مصطفى ابوالعطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49668   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    3273 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

45 - رباب شوقى السيد عبدالعال رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50184   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    5077 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

46 - سومه يحى السيد حرك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50236   قيدت فى   05-09-2017 برقم ايداع    

5194 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

47 - عمرو ابراهيم سعد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50713   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

6717 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

48 - محمد اسماعيل بسيونى عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51189   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

8029 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

49 - اشرف مسعد مرزوق القصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17901   قيدت فى   19-07-2000 برقم ايداع    

2609 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-18

50 - هاشم رمضان عبدالمعطى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33919   قيدت فى   13-01-2008 برقم 

ايداع    120 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

51 - رضا حسين محمد الشنف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34173   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

683 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

52 - سلمه محمد سلمه عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38100   قيدت فى   18-07-2010 برقم 

ايداع    2579 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

53 - محمد حامد عطيه ابراهيم الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41284   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    2911 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

54 - وفاء عبدالحليم ابراهيم مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42785   قيدت فى   21-07-2013 برقم 

ايداع    2567 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-20

55 - اعتدال محمد سليمان شحاته القرمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46946   قيدت فى   04-04-2016 برقم 

ايداع    1706 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

56 - الشهاوى للمفروشات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49507   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

2688 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

57 - مخبز حامد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50291   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    5361 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

58 - اسماء نور الدين احمد الطنطاوى نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50340   قيدت فى   2017-09-20 

برقم ايداع    5534 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

59 - احمد محمد السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51536   قيدت فى   16-01-2018 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

60 - ابراهيم محمد ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51822   قيدت فى   11-02-2018 برقم ايداع    

1082 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

61 - حسين محمد حسين البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2182   قيدت فى   20-05-1992 برقم ايداع    

510 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19
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62 - هشام عزت محمد الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7740   قيدت فى   25-05-1996 برقم ايداع    

856 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

63 - رضا ابوالفتوح حامد ابوالفضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14868   قيدت فى   27-06-1999 برقم 

ايداع    2660 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-26

64 - بولس بخيت رفيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16052   قيدت فى   09-11-1999 برقم ايداع    4496 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

65 - مندور محمد مندور الفرت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18630   قيدت فى   05-11-2000 برقم ايداع    

3843 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2015-11-04

66 - محمد رشاد زكريا الجبالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24911   قيدت فى   30-06-2003 برقم ايداع    

2043 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

67 - هاني محمود رمضان نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25127   قيدت فى   29-07-2003 برقم ايداع    

2372 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-28

68 - محمد عبدالحليم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33941   قيدت فى   16-01-2008 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

69 - احمد عرفه عبدالحميد الحاج على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34983   قيدت فى   20-07-2008 برقم 

ايداع    2487 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

70 - عاطف امين البلتاجى الدعميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44545   قيدت فى   27-11-2014 برقم 

ايداع    3996 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-26

71 - تامر محمد السعيد الرجبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46291   قيدت فى   09-12-2015 برقم ايداع    

4984 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

72 - احمد موسى احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46448   قيدت فى   14-01-2016 برقم ايداع    

158 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

73 - على ابراهيم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46543   قيدت فى   03-02-2016 برقم ايداع    

489 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

74 - حسين محمد حسين الجندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51554   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

447 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

75 - سميره نورالدين حامد ابراهيم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51595   قيدت فى   22-01-2018 برقم 

ايداع    544 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

76 - حسين محمد حسين ابوخطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52071   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

1646 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

77 - عبدالمجيد عبدالرحمن الدسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5374   قيدت فى   08-10-1994 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-07

78 - نبيل سعد ابراهيم عشرين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13821   قيدت فى   11-03-1999 برقم ايداع    

1102 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

79 - سميه ابراهيم احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29285   قيدت فى   15-08-2005 برقم ايداع    

2334 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-08-14

80 - محمد السعيد السعيد الشرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30959   قيدت فى   29-05-2006 برقم ايداع    

2040 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

81 - فرح علم محمد رمضان مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33708   قيدت فى   21-11-2007 برقم 

ايداع    3582 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

82 - سعيده نعمان غازى محمد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35780   قيدت فى   04-02-2009 برقم 

ايداع    414 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03
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83 - ابراهيم عبدالسلم ابراهيم عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37904   قيدت فى   2010-06-07 

برقم ايداع    2075 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

84 - عمرو محمد محمد السمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39494   قيدت فى   09-06-2011 برقم ايداع    

2153 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

85 - انتصار عباس المرسى شحاته غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40125   قيدت فى   2011-11-17 

برقم ايداع    4152 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

86 - عل عبدالمنعم حسين ابوعاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41210   قيدت فى   12-07-2012 برقم 

ايداع    2671 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

87 - محمود محمود سالم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41878   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

4564 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

88 - نادر انور سعد عزيز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46402   قيدت فى   03-01-2016 برقم 

ايداع    4 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

89 - محمد بدر الزين محمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47628   قيدت فى   24-07-2016 برقم ايداع    

3693 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

90 - محمد فهمى عطيه طباجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48600   قيدت فى   08-01-2017 برقم ايداع    

108 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

91 - محمد الدسوقى الدسوقى ابوحشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48842   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    720 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

92 - امين محمد امين عطيه زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49105   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    1571 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

93 - وائل عبدالخالق حسن ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50430   قيدت فى   03-10-2017 برقم ايداع    

5850 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

94 - عبدالستار عبدالستار محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51693   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    801 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

95 - تامر على على بانوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51753   قيدت فى   06-02-2018 برقم ايداع    

925 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

96 - صالح سيد احمد عبدالعزيز سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51928   قيدت فى   2018-02-18 

برقم ايداع    1328 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

97 - احمد محمد الشهاوى مصطفى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10673   قيدت فى   13-01-1998 برقم 

ايداع    94 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

98 - عبدالمجيد عبدالمعبود عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18066   قيدت فى   2000-08-12 

برقم ايداع    2890 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

99 - عبدالمجيد عبدالمعبود عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18066   قيدت فى   2005-12-25 

برقم ايداع    3757 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-24

100 - مصنع حسين ريحان للملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33190   قيدت فى   2007-07-15 

برقم ايداع    2228 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

101 - فتحي حسن محمد محرز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35028   قيدت فى   31-07-2008 برقم ايداع    

2611 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-30

102 - محمد مختار العزب غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37251   قيدت فى   26-01-2010 برقم ايداع    

298 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-25

103 - محمود المتولى مقبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40789   قيدت فى   04-04-2012 برقم ايداع    

1383 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03
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104 - رافت لطفى محمد العاملى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40937   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

1851 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

105 - محمد عبدالناصر عبدالحميد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46620   قيدت فى   2016-02-16 

برقم ايداع    710 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

106 - على يوسف على شواده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50741   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    

6777 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

107 - على رجب ربيع عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50742   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    

6778 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

108 - بيت النحل صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51603   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    585 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

109 - محمد احمد منسى احمد الجميزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51752   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    924 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

110 - معرض جبر لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51844   قيدت فى   12-02-2018 برقم 

ايداع    1136 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

111 - خالد سعيد امين عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3023   قيدت فى   01-02-1993 برقم ايداع    

137 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-01-31

112 - صيدليه د اسماء حسنى الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10462   قيدت فى   06-12-1997 برقم 

ايداع    2920 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

113 - السعيد السيد محمد البسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19480   قيدت فى   28-03-2001 برقم 

ايداع    954 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

114 - خليل لتجاره القمشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34045   قيدت فى   04-02-2008 برقم ايداع    

419 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

115 - محمود نبيل محمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36986   قيدت فى   23-11-2009 برقم ايداع    

3790 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

116 - امانى السعيد منصور خليل هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40199   قيدت فى   06-12-2011 برقم 

ايداع    4379 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

117 - ابراهيم عبدالجواد الرفاعى شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40986   قيدت فى   2012-05-20 

برقم ايداع    1997 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

118 - السيد خيرى سلمه هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44499   قيدت فى   18-11-2014 برقم ايداع    

3854 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

119 - لبنى محمد السعيد محمد البلقينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45800   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    3444 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

120 - حسين محمد حسين الرخاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45801   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    3445 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

121 - هشام محمد محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45925   قيدت فى   17-09-2015 برقم ايداع    

3861 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

122 - صيدليه د احمد شبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46109   قيدت فى   03-11-2015 برقم ايداع    

4444 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

123 - احمد عبدالحميد محمود حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46414   قيدت فى   05-01-2016 برقم 

ايداع    25 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

124 - محمد حامد السيد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47608   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

3627 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18
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125 - احمد حمدين على الطناحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48583   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

126 - محمد عبدالعزيز فريد العصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10392   قيدت فى   14-12-1977 برقم 

ايداع    7163 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

127 - مصطفي عبدالعزيز مصطفي الجندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23487   قيدت فى   2002-11-25 

برقم ايداع    3765 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

128 - معتز محمد علي احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33511   قيدت فى   27-09-2007 برقم 

ايداع    3068 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-26

129 - عبدالناصر على ابوالعنين سويدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34111   قيدت فى   2008-02-13 

برقم ايداع    543 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

130 - ابوعتمان للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35731   قيدت فى   27-01-2009 برقم 

ايداع    288 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

131 - محمد ماهر محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37550   قيدت فى   29-03-2010 برقم ايداع    

1166 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

132 - عبدالحميد محمد عبدالحميد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40766   قيدت فى   2012-04-02 

برقم ايداع    1307 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

133 - مكتب البيلى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40798   قيدت فى   05-04-2012 برقم ايداع    

1407 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

134 - عبدالعزيز احمد البدوى عبدالعزيز محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41866   قيدت فى   

05-12-2012 برقم ايداع    4508 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-04

135 - عبدالحميد عبدالحميد محمد عزقول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44805   قيدت فى   2015-01-19 

برقم ايداع    259 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

136 - على العوضى صديق اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47517   قيدت فى   03-07-2016 برقم 

ايداع    3395 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

137 - ايمان السيد عبدا حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51727   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

870 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

138 - محمد عبدالحميد حسين طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9351   قيدت فى   19-05-1997 برقم ايداع    

1033 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

139 - وليد محمد فتح ا سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10696   قيدت فى   18-01-1998 برقم ايداع    

133 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

140 - صفاء كامل محمد سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16346   قيدت فى   25-12-1999 برقم ايداع    

5002 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

141 - عاطف عبدالعزيز عبدالعزيز سعيد السلخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17115   قيدت فى   

08-04-2000 برقم ايداع    1227 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-07

142 - محمد عبدالمنعم عطيه حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21503   قيدت فى   09-03-2002 برقم 

ايداع    678 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

143 - محمد عبدالمنعم عطيه حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21503   قيدت فى   01-03-2016 برقم 

ايداع    1003 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

144 - محمد محمد محمد الجميزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29615   قيدت فى   16-10-2005 برقم ايداع    

3048 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-15
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145 - خيري عاطف محمد احمد النوساني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33386   قيدت فى   2007-08-29 

برقم ايداع    2735 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

146 - كرم حسين محمد الشونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40426   قيدت فى   26-01-2012 برقم ايداع    

331 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

147 - هيثم مصطفى محمد البقرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42062   قيدت فى   22-01-2013 برقم ايداع    

271 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

148 - ايمان حمدى الششتاوى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42192   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    671 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

149 - احمد سعد احمد عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45096   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    

6345 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

150 - محمود ماهر محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45337   قيدت فى   13-05-2015 برقم ايداع    

2046 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

151 - مصطفى كامل عبدالقادر الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45772   قيدت فى   18-08-2015 برقم 

ايداع    3351 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

152 - محمد ابوخليل ابراهيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48216   قيدت فى   10-11-2016 برقم 

ايداع    5542 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

153 - رامى جلل عبدالمنعم حامد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50326   قيدت فى   19-09-2017 برقم 

ايداع    5484 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

154 - تامر محمد عبدالعزيز ابوالرايات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52098   قيدت فى   01-03-2018 برقم 

ايداع    1717 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

155 - يوسف عبدالحى على حسن السامولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8884   قيدت فى   1997-01-28 

برقم ايداع    203 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

156 - مصطفى فتوح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8988   قيدت فى   02-01-1988 برقم ايداع    10 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

157 - مصطفى فتوح حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8988   قيدت فى   16-02-2002 برقم ايداع    471 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

158 - بدر ابراهيم بدر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19850   قيدت فى   23-05-2001 برقم ايداع    

1565 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

159 - محمد الدسوقي مسعد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23778   قيدت فى   18-01-2003 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

160 - سحر محمود محمود الحلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24831   قيدت فى   16-06-2003 برقم 

ايداع    1915 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-15

161 - محمد عيسى عبدالجواد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36513   قيدت فى   30-07-2009 برقم 

ايداع    2529 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-29

162 - حاتم يوسف ابراهيم عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38325   قيدت فى   13-09-2010 برقم 

ايداع    3183 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

163 - جهاد مصطفى احمد الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41686   قيدت فى   04-11-2012 برقم 

ايداع    4002 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

164 - محمد محمد السعيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42208   قيدت فى   24-02-2013 برقم 

ايداع    728 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

165 - فتحى عبداللطيف محمد زقزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45456   قيدت فى   04-06-2015 برقم 

ايداع    2426 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03
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166 - هانى عزت عبدا العلقامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45893   قيدت فى   09-09-2015 برقم ايداع    

3756 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

167 - عزوز عبدالعزيز احمد السعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47392   قيدت فى   08-06-2016 برقم 

ايداع    3041 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

168 - حسن طلعات حسن حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47703   قيدت فى   02-08-2016 برقم ايداع    

3890 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

169 - هدى عمر السيد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50002   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    

4408 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

170 - احمد عبدا السيد ابواسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51174   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    7998 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

171 - حامد احمد عبد الفتاح موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20527   قيدت فى   09-09-2001 برقم 

ايداع    2681 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-08

172 - صيدلية د بهجت ابو قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26455   قيدت فى   22-02-2004 برقم ايداع    

361 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-21

173 - رضا محمد احمد ابراهيم الشيخى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34030   قيدت فى   03-02-2008 برقم 

ايداع    377 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

174 - محمد مصطفى على سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35260   قيدت فى   13-03-2012 برقم ايداع    

1009 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

175 - محمد مصطفى على سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35260   قيدت فى   23-09-2008 برقم ايداع    

3169 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22

176 - محمد مصطفى على سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35260   قيدت فى   23-09-2008 برقم ايداع    

3170 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22

177 - زينهم عبدالشكور السيد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35770   قيدت فى   03-02-2009 برقم 

ايداع    386 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-02

178 - السعيد ابراهيم السعيد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49376   قيدت فى   27-04-2017 برقم 

ايداع    2397 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

179 - محمد عباس احمد الشوادفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50543   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

6217 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

180 - عبدالرحمن سامى عبدالرحمن الجهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50858   قيدت فى   

16-11-2017 برقم ايداع    7116 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-15

181 - ايهاب محمد محمد التنابيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51417   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    115 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

182 - احمد على ابراهيم غنيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51814   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    1060 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

183 - مجدى محمد حلمى ابراهيم بانوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   474   قيدت فى   01-01-1991 برقم 

ايداع    1 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-31

184 - صيدليه د عبدالعظيم جاب ا صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13039   قيدت فى   1998-12-23 

برقم ايداع    3994 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-12-22

185 - اسعد رمضان الغريب يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13454   قيدت فى   18-02-1999 برقم 

ايداع    591 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17
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186 - عبدالمجيد ابراهيم محمد الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15351   قيدت فى   1999-08-16 

برقم ايداع    3378 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-15

187 - شادى احمد عبدالوهاب الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37097   قيدت فى   23-12-2009 برقم 

ايداع    4122 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

188 - احمد بدوى هاشم درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44686   قيدت فى   25-12-2014 برقم ايداع    

4440 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

189 - سمير السيد عبدالمجيد سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47741   قيدت فى   10-08-2016 برقم ايداع    

4003 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

190 - مسعد موسى فؤاد الزرقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49054   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    

1303 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

191 - محمد عبدالرحمن محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49669   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    3274 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

192 - سعديه محمد حسن ابوحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50975   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

7467 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

193 - هانى محمود عبدالعزيز ابوغياتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51810   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    1050 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

194 - الجوهرى للملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52232   قيدت فى   14-03-2018 برقم ايداع    

2063 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

195 - محمد انور عبدالمعز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28351   قيدت فى   14-02-2005 برقم ايداع    

379 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-02-13

196 - جمال نصر مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30538   قيدت فى   02-04-2006 برقم ايداع    

1186 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

197 - جمال الشحات محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32374   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

291 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

198 - هيام محمد عبدالظاهر الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34124   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    592 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

199 - محمود السيد احمد محمد محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34160   قيدت فى   21-02-2008 برقم 

ايداع    649 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

200 - محمد ابراهيم عوض الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37119   قيدت فى   29-12-2009 برقم 

ايداع    4201 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

201 - مجدى محمد عبدالسميع المصلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37503   قيدت فى   2010-03-21 

برقم ايداع    1031 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-20

202 - البهنسى للملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41704   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    4069 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

203 - مصطفى السيد ابراهيم حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45312   قيدت فى   07-05-2015 برقم 

ايداع    1944 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

204 - خالد محمد العفيفى لتجاره حديد التسليح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48083   قيدت فى   

19-10-2016 برقم ايداع    5090 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-18

205 - شلبى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49808   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

3729 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12
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206 - سناء مدحت السيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51775   قيدت فى   06-02-2018 برقم ايداع    

965 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

207 - مؤمنه السيد محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16678   قيدت فى   13-02-2000 برقم ايداع    

525 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-12

208 - يحي عزت عبدالجليل سبح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16922   قيدت فى   13-03-2000 برقم 

ايداع    918 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-12

209 - حمدى رجب سالم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23051   قيدت فى   25-09-2002 برقم ايداع    

3081 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

210 - مصنع الشافعى للملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23774   قيدت فى   15-01-2003 برقم 

ايداع    154 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

211 - رجب خليل ابوالمعاطي النبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28168   قيدت فى   03-01-2005 برقم 

ايداع    32 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

212 - عزه حسن محمد ابوسيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31383   قيدت فى   26-07-2006 برقم 

ايداع    2825 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

213 - ايمان عيد برهام رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38493   قيدت فى   18-10-2010 برقم ايداع    

3654 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

214 - امال ملك خليل عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38631   قيدت فى   11-11-2010 برقم ايداع    

4075 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

215 - محمد على احمد ابوالمكارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41379   قيدت فى   04-09-2012 برقم ايداع    

3174 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

216 - حسام محمود بدير رمضان البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43635   قيدت فى   2014-03-24 

برقم ايداع    970 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

217 - عبدالكريم محمد محمود العشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51300   قيدت فى   25-12-2017 برقم 

ايداع    8338 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

218 - سوسو ابوزيد ابراهيم محمد المخلصانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51351   قيدت فى   

14-03-2018 برقم ايداع    2078 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-13

219 - سوسو ابوزيد ابراهيم محمد المخلصانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51351   قيدت فى   

31-12-2017 برقم ايداع    8489 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-30

220 - عبدالباسط خليل عبدالباسط زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51623   قيدت فى   2018-01-28 

برقم ايداع    643 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

221 - احمد سعيد عبدالرازق محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52066   قيدت فى   2018-02-27 

برقم ايداع    1639 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

222 - عبدالحميد مسعد محمد عبدا السوداني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25779   قيدت فى   

07-10-2003 برقم ايداع    3333 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-10-06

223 - محمد عاطف ابراهيم مصطفى عقب الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33225   قيدت فى   

22-07-2007 برقم ايداع    2313 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-21

224 - قشطة للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37257   قيدت فى   27-01-2010 برقم ايداع    323 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26
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225 - احمد محمد احمد العريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42230   قيدت فى   27-02-2013 برقم ايداع    

799 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

226 - مرفت السيد احمد الويشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48536   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

6584 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

227 - الخميسى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48753   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    511 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

228 - نشوى جمعه نورالدين عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50443   قيدت فى   04-10-2017 برقم 

ايداع    5888 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

229 - مصطفي سعد محمد ابوهرجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16614   قيدت فى   06-02-2000 برقم 

ايداع    427 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-05

230 - رفعت مصطفي عبدا السملوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18551   قيدت فى   22-10-2000 برقم 

ايداع    3730 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

231 - جلل السعداوى سلطان عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28883   قيدت فى   2005-05-29 

برقم ايداع    1499 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-28

232 - صيدليه د  احمد فرج الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29322   قيدت فى   22-08-2005 برقم 

ايداع    2422 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-21

233 - حازم الطنطاوى الدكرورى القصبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29335   قيدت فى   2005-08-24 

برقم ايداع    2461 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

234 - عمرو محمد صلح السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34079   قيدت فى   07-02-2008 برقم ايداع    

476 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

235 - فتحى مسلم فتحى حسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34156   قيدت فى   21-02-2008 برقم ايداع    

642 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

236 - رتيبه ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34208   قيدت فى   03-03-2008 برقم ايداع    

772 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

237 - ابراهيم السيد الدمرداش ابوخليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41189   قيدت فى   05-07-2012 برقم 

ايداع    2594 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

238 - القبطان لتجاره وتصنيع وتعبئه اللحوم والدواجن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42198   قيدت فى   

20-02-2013 برقم ايداع    688 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-19

239 - ناهد حسن عبدالنبى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42339   قيدت فى   24-03-2013 برقم ايداع    

1094 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-23

240 - سهير رزق ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42346   قيدت فى   24-03-2013 برقم ايداع    

1101 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-23

241 - مجدى الدسوقى الدسوقى العزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43864   قيدت فى   26-05-2014 برقم 

ايداع    1810 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

242 - راشد محمد متولى لبن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46731   قيدت فى   06-03-2016 برقم ايداع    

1069 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

243 - هناء محمد حسن عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52072   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

1647 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

244 - طه محروس طه ناجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3963   قيدت فى   13-11-1993 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12
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245 - يوسف الحسيني الصاوي عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24267   قيدت فى   19-03-2003 برقم 

ايداع    916 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

246 - اميمه ابراهيم عبدالفتاح الدخاخني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30524   قيدت فى   2006-03-30 

برقم ايداع    1161 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

247 - وليد ابوزيد للمواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31702   قيدت فى   14-09-2006 برقم ايداع    

3481 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

248 - وليد ابوزيد للمواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31702   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

7495 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

249 - وليد ابوزيد للمواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31702   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

7496 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

250 - عبدالحميد على عبدالحميد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33252   قيدت فى   30-07-2007 برقم 

ايداع    2379 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

251 - محمد محمد عبدالحميد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34694   قيدت فى   27-05-2008 برقم ايداع    

1796 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

252 - هانى عادل محمود الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37313   قيدت فى   08-02-2010 برقم ايداع    

454 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

253 - محمد كمال محمد العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40091   قيدت فى   02-11-2011 برقم ايداع    

4031 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

254 - محمود مختار محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40429   قيدت فى   26-01-2012 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

255 - رامى اسامه عبدا سمك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41060   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

2201 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

256 - محمد توفيق يوسف السماحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41400   قيدت فى   10-09-2012 برقم 

ايداع    3245 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

257 - عواطف عيسى سعد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42262   قيدت فى   06-03-2013 برقم ايداع    

904 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

258 - محمود شاهين محمود شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48719   قيدت فى   23-01-2017 برقم 

ايداع    419 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

259 - مصطفى السيد عبدالنبى السعيد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51670   قيدت فى   2018-01-30 

برقم ايداع    729 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

260 - احمد ابراهيم احمد شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52158   قيدت فى   07-03-2018 برقم ايداع    

1873 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

261 - صالح السيد علي قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1684   قيدت فى   25-12-1991 برقم ايداع    

1287 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

262 - التوحيد للتجاره بالجمله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7662   قيدت فى   06-05-1996 برقم ايداع    

739 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-05

263 - الطويل للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12662   قيدت فى   07-11-1998 برقم 

ايداع    3397 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-06

264 - محمد سعيد عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21393   قيدت فى   18-02-2002 برقم ايداع    

505 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

265 - المداح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21736   قيدت فى   10-04-2002 برقم ايداع    1079 وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09
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266 - سونيا راغب يحيي اسماعيل زرد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23291   قيدت فى   27-10-2002 برقم 

ايداع    3441 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-26

267 - ايهاب محمد ممدوح احمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26614   قيدت فى   20-03-2004 برقم 

ايداع    669 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

268 - هدي المعداوي يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27037   قيدت فى   12-05-2004 برقم 

ايداع    81432 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

269 - احمد احمد على احمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33424   قيدت فى   05-09-2007 برقم ايداع    

2840 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

270 - حنان مغورى عبداللطيف الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34176   قيدت فى   2008-02-25 

برقم ايداع    688 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

271 - عمرو نجم نجم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34178   قيدت فى   26-02-2008 برقم ايداع    

699 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

272 - مصطفى السعيد محمد الرفاعى المقدم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38020   قيدت فى   2010-07-04 

برقم ايداع    2403 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

273 - عبير محمد رياض امبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45507   قيدت فى   15-06-2015 برقم ايداع    

2587 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

274 - سها منصور احمد ابراهيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51000   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    7527 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

275 - السيد محمد احمد محمد السجينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52343   قيدت فى   25-03-2018 برقم 

ايداع    2380 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-24

276 - محمود المتولي خليل الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10452   قيدت فى   03-12-1997 برقم 

ايداع    2900 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

277 - هانى فاروق صالح محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10905   قيدت فى   03-03-1998 برقم 

ايداع    517 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

278 - صيدليه د  /هبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18480   قيدت فى   11-10-2000 برقم ايداع    3639 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

279 - سهام عبدالفتاح احمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22084   قيدت فى   27-05-2002 برقم ايداع    

1623 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

280 - محمد مصطفي محمد الشافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23491   قيدت فى   26-11-2002 برقم 

ايداع    3771 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

281 - نوال السيد محمود المكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27802   قيدت فى   29-09-2004 برقم ايداع    

2927 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

282 - صيدليه د كريم ابوالروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34174   قيدت فى   25-02-2008 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

283 - طارق عبدالرؤف حسن عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39422   قيدت فى   2013-02-25 

برقم ايداع    748 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

284 - عادل نجم نجم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39606   قيدت فى   30-06-2011 برقم ايداع    

2509 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-29

285 - عبدالحميد عزت عبدالحميد الخلفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39975   قيدت فى   2018-01-28 

برقم ايداع    664 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

286 - مكتب حبزه للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40838   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

1546 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14
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287 - احمد صالح عبدالوهاب حسين ديوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41257   قيدت فى   2012-07-25 

برقم ايداع    2818 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

288 - نور اسماعيل محمد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41549   قيدت فى   04-10-2012 برقم ايداع    

3644 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

289 - اشرف عبدالصبور سيد احمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42087   قيدت فى   2013-01-28 

برقم ايداع    345 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

290 - زهران رضوان عبدالمقتدر عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42363   قيدت فى   2013-03-26 

برقم ايداع    1147 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

291 - السيد سلمه السيد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44224   قيدت فى   17-09-2014 برقم ايداع    

2963 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-16

292 - احمد محمد عبد المطلب فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50518   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    6142 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

293 - عبد الرافع جابر احمد السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51685   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    776 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30
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تجديد شركات

1 - سامح فاروق الشحات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   51014  قيدت فى  29-11-2017 برقم ايداع   

7552 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

2 - عبدالمنعم محمود حسن ابوحلوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3493  قيدت فى  28-06-1993 برقم 

ايداع   672 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2023  12:00:00

ص

3 - عبدالمجيد مصطفي هلل السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28154  قيدت فى  01-01-2005 برقم 

ايداع   1 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00ص

4 - عمرو مصطفى محمد بصل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9154  قيدت فى  05-04-1997 برقم ايداع   

688 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

5 - احمد البكري ابراهيم علي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   13663  قيدت فى  02-03-1999 برقم 

ايداع   885 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2024  12:00:00

ص

6 - محمد ماهر محمد سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18402  قيدت فى  30-09-2000 برقم ايداع   

3493 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2015  12:00:00ص

7 - مجدى محمد ابراهيم العزب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17209  قيدت فى  17-04-2000 برقم 

ايداع   1380 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2025  

12:00:00ص

8 - مجدى محمد امين بسيسه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   34075  قيدت فى  07-02-2008 برقم ايداع   

471 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

9 - محمد فؤاد المغاورى قادوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9736  قيدت فى  02-08-1997 برقم 

ايداع   1654 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  

12:00:00ص

10 - محمد محمود السيد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9469  قيدت فى  10-06-1997 برقم ايداع   

1224 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2027  12:00:00ص

11 - محمد ابراهيم محمد السحلي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   241  قيدت فى  28-10-1990 برقم 

ايداع   249 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2025  12:00:00

ص

12 - فريد لبيب رزق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10907  قيدت فى  03-03-1998 برقم ايداع   522 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2028  12:00:00ص

13 - السيد محمود احمد ابوشعيشع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23359  قيدت فى  04-11-2002 برقم 

ايداع   3556 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2022  

12:00:00ص

14 - مهندس  جمال ابراهيم على علم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   51492  قيدت فى  2018-01-14 

برقم ايداع   304 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  

12:00:00ص

15 - اشرف محمد المتولى سيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28715  قيدت فى  2005-04-23 

برقم ايداع   1162 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2025  

12:00:00ص
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16 - حسين عبدالحميد الخرجاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43920  قيدت فى  11-03-2018 برقم 

ايداع   1946 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  

12:00:00ص

17 - وائل السيد المنسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   47665  قيدت فى  27-07-2016 برقم ايداع   

3784 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2026  12:00:00ص

18 - الدسوقى منسوب عبدالغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2654  قيدت فى  31-10-1992 برقم 

ايداع   1013 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  

12:00:00ص

19 - احمد محمد محمد رمضان شريف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30039  قيدت فى  2006-01-16 

برقم ايداع   128 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2026  

12:00:00ص

20 - احمد عزت عبدالعزيز دهينه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39860  قيدت فى  24-08-2011 برقم 

ايداع   3206 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  

12:00:00ص

21 - شركة ميد بوينت للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   39860  قيدت فى  24-08-2011 برقم ايداع   

3206 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  12:00:00ص
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