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قيود أفراد

1 - هبة امين محمد امين .0 تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6201 ورقم 

قيد 34355    محل رئيسى  عن ملبس ) بيع وتجارة ( ., بجهة محافظة البحيرة الثامنه بذور - بملك / نواره 

عطيه خميس حلبة .

2 - محمد سمير محمد محمود عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6203 ورقم قيد 34356    محل رئيسى  عن مكتب عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع المدرسة - 

الوراقية - البيضا البلد بملك / محمد عبدالحليم عبدالسلم خطاب

3 - عايده عبد العاطى رضوان رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6204 ورقم قيد 34357    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) في حدود المسموح به قانونا 

(, بجهة محافظة البحيرة قريه قريشم كوم اشو - بملك / عبد السلم العربى محمد منصور

4 - فؤاد جلل محمد عثمان العوفى . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6205 ورقم قيد 34358    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ., بجهة محافظة البحيرة كوم البركه - بملك / فتحى 

احمد محمد عثمان .

5 - حلمى حسن محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6211 ورقم 

قيد 34359    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية ., بجهة محافظة البحيرة اليمانية - ابيس 1 / 3 بملك / محمد 

حسن محمد السيد

6 - اسامه رشدى ابراهيم اسماعيل الدحدوحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 6214 ورقم قيد 34360    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول., بجهة محافظة البحيرة شارع متولى-بملك/

احمد فتحى عبدالرحمن على

7 - ناديه كمال على عبدالرحيم . تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6216 

ورقم قيد 34361    محل رئيسى  عن حضانه ., بجهة محافظة البحيرة 1 شارع الدولى - عزبه طه بجوار ورشه 

زماره - بملك / محمد عبدالرحمن محمد محمد .

8 - محمد احمد عبدالعظيم على حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6219 ورقم قيد 34362    محل رئيسى  عن سوبر ماركت., بجهة محافظة البحيرة شارع غازى-حى طلعت 

حرب-المركبيه-بملك/احمد عبدالعظيم على حسين

9 - اسلم احمد محمود سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6220 ورقم 

قيد 34363    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحيرة الوسطانية بملك / صفية عبدالمجيد 

حامد

10 - )مكتب الباسوسى للمقاولت العموميه()صدف جمعه سعد الباسوسى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6221 ورقم قيد 34364    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت., بجهة محافظة 

البحيرة العكريشه-بملك/عادل خميس على اسماعيل

11 - رمضان شعبان كامل حموده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 6226 

ورقم قيد 34365    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل., بجهة محافظة البحيرة المهاجرين-بملك/توفيق 

عبدالحافظ محمد عبدالحافظ

12 - صبرى ابوالمجد اسماعيل الحارون تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

6231 ورقم قيد 34366    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية, بجهة محافظة البحيرة ابيس 8 / 6 بملك/ ام 

هاشم احمد عوض

13 - احمد محمد حسن شيبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 6238 ورقم 

قيد 34369    محل رئيسى  عن بيع سيراميك وادوات صحية, بجهة محافظة البحيرة شارع محمد عامر جاب ا 

- تقسيم الزهراء بملك / محمود احمد محمد حسن شيبه
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14 - مختار شوقى محمد عبد ا عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

6239 ورقم قيد 34370    محل رئيسى  عن تجاره اعلف ., بجهة محافظة البحيرة ش ناصر - بملك / تفاحه 

عبد العزيز عبد الحى عبد العزيز

15 - هدير عصام محمد عبد المجيد زايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

6240 ورقم قيد 34371    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ., بجهة محافظة البحيرة العقار رقم 2 - ش محمد 

خضر - بملك / ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم صقر

16 - هدى مصطفى محمد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

6244 ورقم قيد 34372    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت., بجهة محافظة البحيرة العكريشه- شارع 

احمدعرابى-بملك/عادل خميس على اسماعيل

17 - فايزه محمد مصطفى قلقاس . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6248 ورقم قيد 34373    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل ., بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه بجوار 

المسجد الكبير - بملك / احمد محمود جلل عبدالعزيز .

18 - احمد محمود جلل عبدالعزيز قلقاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 6249 ورقم قيد 34374    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة الوسطانية بملك / 

محمد محمود جلل عبدالعزيز قلقاس

19 - محمد محمود جلل عبد العزيز قلقاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 6250 ورقم قيد 34375    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه - بملك / 

احمد محمود جلل عبد العزيز

20 - محمود محمد عبد العال السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6253 ورقم قيد 34376    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة البحيرة امام شركة ابوغنيمه الخط 

الوسطانى المزرعه - بملك / احمد محمد عبد العال

21 - زكريا سعد على مرعى . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6256 

ورقم قيد 34377    محل رئيسى  عن معرض موبيليا ., بجهة محافظة البحيرة قريه سند - بردله - بملك / محمد 

طه فرج سند .

22 - فتحيه صلح عبد القوى سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6257 ورقم قيد 34378    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى - بملك / 

احمد محمد السيد حسين ابو النور

23 - مسعد صبرى عوض السيد شومان . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 6263 ورقم قيد 34380    محل رئيسى  عن بازار تسالى ., بجهة محافظة البحيرة شارع اللقاء - بملك / 

احمد رمزى محمد نبيل عبدالحفيظ .

24 - عز مختار جويده فرج حميده . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6266 ورقم قيد 34381    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ., بجهة محافظة البحيرة ابيس 5 / 6 - بملك 

/ محمود مصطفى فرج حميده .

25 - احمد لطفى مرسى على الغزالى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6271 ورقم قيد 34382    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ., بجهة محافظة البحيرة شارع القاهر - بملك / احمد 

عبدالنبى ابراهيم محمد .

26 - احمد محمد ابراهيم عبدالهادى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6287 ورقم قيد 34383    محل رئيسى  عن مقاولت كهربائيه وميكانيكيه وجميع اعمال التبريد والتكييف ., 

بجهة محافظة البحيرة شارع الترعه - السعرانيه - بملك / محمود محمد عبدالمنعم ابراهيم عوض ابو الدهب .
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27 - سومه عبدالكريم عبدالعال موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6292 ورقم قيد 34384    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع الحدائق بجوار 

المطافى بملك / محمد مصطفى ابراهيم السيد الطنطاوى

28 - سعاد عبدالحميد ابوزيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6293 ورقم قيد 34385    محل رئيسى  عن مكتب تصدير)طبقا للوائح والقوانين وفى حدود المسموح به قانونا(, 

بجهة محافظة البحيرة شارع المحكمه-بملك/ابراهيم عبدالفتاح على غنيم

29 - خميس مسعود محمد عقيله . تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6295 

ورقم قيد 34386    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ., بجهة محافظة البحيرة 3 شارع المبره - بملك / محمد 

مصطفى ابراهيم السيد .

30 - مطر عوض عبده محمود مطر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6310 ورقم قيد 34387    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة قريه عباس سيد احمد-سيدى 

غازى-عوض عبده محمود مطر

31 - طارق يحي منصور مصطفى زلط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6311 ورقم قيد 34388    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة البحيرة اول طريق زلط 

مدخل الطريق السريع بملك / نجلء عبدالخالق محمد عبدالخالق

32 - مصطفى عبد الوهاب محمد رجب عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-07 

برقم ايداع 6314 ورقم قيد 34389    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه )في حدود 

المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة طريق زلط عزبه لطفى - بملك / وائل السيد عثمان خضر

33 - عبدالناصر رجب عبدالراضى عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 6315 ورقم قيد 34390    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فى حدود المسموح به قانونا(, بجهة 

محافظة البحيرة العكريشه-بملك/عابد محمد سعد عقاب

34 - فرج ناصف الجارحى لعموم التصدير وتوريد الحاصلت الزراعية ) فرج ناصف دومه عبدالرواف 

الجارحى ( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6318 ورقم قيد 34391    

محل رئيسى  عن عموم التصدير وتوريد الحاصلت الزراعية, بجهة محافظة البحيرة الخمسين - كوم اشو بملك / 

توحيده جلل على عبدالهادى

35 - نعيمه طه محمد الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6319 

ورقم قيد 34392    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة قريشم كوم اشو - بملك / شحات 

محمد عبد القادر اسماعيل

36 - محمد عبدالرسول محمد عبدالرسول . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 6320 ورقم قيد 34393    محل رئيسى  عن محل خردوات ., بجهة محافظة البحيرة كوم الفرج - بملك / 

محمد عبدالرسول محمد عبدالرسول .

37 - حسام رمضان عبدالقادر محمد . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6322 ورقم قيد 34394    محل رئيسى  عن تربيه دواجن ., بجهة محافظة البحيرة شارع احمد عرابى - 

انطونيادس - بملك / فتحى على على الزقم .

38 - مدحت راشد عزام محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6326 

ورقم قيد 34395    محل رئيسى  عن تجارة حبوب, بجهة محافظة البحيرة نجع اولد عيسى - قافلة بملك / 

رمضان راشد عزام محمد

39 - محمد شعبان صالح العميرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6330 ورقم قيد 34396    محل رئيسى  عن بيع ملبس ., بجهة محافظة البحيرة ع رضا - برسيق - بملك / 

عزه عطيه عبد المقصود عبد الغنى

Page 4 of 53 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

40 - السيد عبدالعزيز محمد شميس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6338 ورقم قيد 34397    محل رئيسى  عن محل بيع سجاد و موكيت, بجهة محافظة البحيرة منشأة بولين بملك 

/ حمدى السيد محمد عبدالعزيز

41 - عادل شعبان عبد ا العش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6339 

ورقم قيد 34398    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحيرة شارع المدرسة العدادى - 

كنج عثمان - بملك / حنان رجب بسيونى الهوارى

42 - هدى محروس محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6340 ورقم قيد 34399    محل رئيسى  عن محل ملبس ومفروشات, بجهة محافظة البحيرة شارع المنتصر 

بجوار مؤسسة الكهرباء - بملك / ورثة احمد محمد عبد العال

43 - محمد احمد محمد عبدالصمد البحيرى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 6341 ورقم قيد 34400    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) وفقا للوائح والقوانين وفى حدود 

المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة شارع مسجد السلم - الحدائق بملك / اسلم محمود عبدالبارى محمد 

صقر

44 - امينة خميس شلبى خلف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6342 

ورقم قيد 34401    محل رئيسى  عن محل ملبس و مفروشات, بجهة محافظة البحيرة ش المنتصر بجوار 

مؤسسة الكهرباء - محمد و خميس و قدرى و عاطف وايمن اولد احمد محمد عبدالعال

45 - ) رجب لتجميع اللبان ) محمد السيد محمد رجب ( تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 6343 ورقم قيد 34402    محل رئيسى  عن معمل تجميع البان, بجهة محافظة 

البحيرة شارع المدرسة- الملقة - بملك / ماهر ابراهيم عبد الرازق ابراهيم

46 - )شلبى للتصدير( )محمود مصطفى عبدالعظيم السيد شلبى( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 6344 ورقم قيد 34403    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة 

محافظة البحيرة عزبه ابوالسيد-خلف التمليك-الحدائق-بملك/مصطفى عبدالعظبيم السيد

47 - ايمن عبدالوهاب عبدالجواد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6348 ورقم قيد 34404    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير)وطبقا للوائح والقوانين وفى حدود المسموح 

به قانونا(, بجهة محافظة البحيرة عقار26-شارع احمدعرابى-بملك/صباح محمد خلفه احمد

48 - طه مصطفى محمود محمد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6350 ورقم قيد 34405    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب, بجهة محافظة البحيرة ع طه قناوى - كوم دفشو - 

بملك / صفاء فوزى محمد محمد حميده

49 - سامى عبدالكريم حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6352 

ورقم قيد 34406    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فى حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة البحيرة 

ابيس الخامسة الرئيسية بملك / بشير رجب بشير رمضان

50 - عبدا محمد عبدالقادر لعموم التصدير . تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 6353 ورقم قيد 34407    محل رئيسى  عن عموم التصدير ., بجهة محافظة البحيرة كوم اشو - القوميه - 

بملك / ابراهيم محمد عبدالقادر اسماعيل .

51 - عبدالعليم عبدالحليم اسماعيل نعمه ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 6354 ورقم قيد 34408    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة امام المعهد 

الدينى عزبه على حبيب بركه غطاس-بملك/ليلى محمد على ابراهيم

52 - خيرية محمد عوض حمام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6359 

ورقم قيد 34409    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة قرية صيرة - شارع المدرسة بجوار كوبرى 

صيرة بملك / جمال عبدالوهاب شهاب الدين
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53 - فوزى فرج علم فضل ا عويان . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6363 ورقم قيد 34410    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة الحدائق - بجوار المبرة 

- بملك / محمد مصطفى ابراهيم السيد .

54 - ) الضوى للمقاولت العموميه ) عرفه جاد الرب محمود ضوى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 08-12-2022 برقم ايداع 6372 ورقم قيد 34412    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة 

محافظة البحيرة السعرانيه بجوار مسجد بلل - بملك / السيد جاد الرب محمود ضوى .

55 - هانى كلسيك ) هانى على محمد عبدالحميد بدر ( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 6376 ورقم قيد 34414    محل رئيسى  عن بيع حلويات وشيكولته, بجهة محافظة 

البحيرة الربع عزب - بجوار سنترال زقليح بملك / سعيده رمضان محمد احمد عدوى

56 - شحاته عبدالحى عبيد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6377 ورقم قيد 34415    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة البحيرة عزبة الرومى بملك / 

احمد طلعت احمد محمد

57 - عبدا اشرف حسن عبدالجواد على . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 6378 ورقم قيد 34416    محل رئيسى  عن مكتبه ., بجهة محافظة البحيرة الفاخورة - التمامه - بملك / 

اشرف حسن عبدالجواد .

58 - بديوى عوض محمود جمعه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6379 

ورقم قيد 34417    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة البحيرة العكريشة - بملك / على محمد سعيد 

نصير

59 - مبروك ابراهيم عبداللطيف شعبان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6380 ورقم قيد 34418    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة كوم الطرفاية بملك / 

شعبان رمضان محمد الديب

60 - سوزان محمد ابراهيم فرج ابوحديده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6382 ورقم قيد 34419    محل رئيسى  عن ملبس حريمى, بجهة محافظة البحيرة الحدائق-بملك/محمد 

عبدالسلم عبدالمقصود

61 - شعبان محمود السيد ابراهيم شرف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6385 ورقم قيد 34420    محل رئيسى  عن محل علفة, بجهة محافظة البحيرة شارع الخولى - العكرشة - 

بملك / محمود السيد ابراهيم شرف

62 - محمود رياض حسين الجمل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6388 

ورقم قيد 34421    محل رئيسى  عن مزرعه سمكيه, بجهة محافظة البحيرة الكنايس-بملك/ الهيئه العامه لتنميه 

الثروه السمكيه

63 - نجاح احمد ابراهيم ابو همام . تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6392 ورقم قيد 34422    محل رئيسى  عن استيراد ) فى حدود المسموح به قانونا ( ., بجهة محافظة البحيرة 

سيدى شحاته - ارض الناظر - بملك / على محمد على توتو .

64 - مصطفى شعبان مصطى عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6393 ورقم قيد 34423    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة البحيرة شارع المطحن - بملك / 

حمديه على عيد حسن خليفه

65 - شيماء خاطر عبدالموجود خاطر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6417 ورقم قيد 34424    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة و مفروشات, بجهة محافظة البحيرة مدخل الكوبرى 

الجديد بجوار محلت تاون تيم بملك / محمود باتع كمال
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66 - اسراء سعيد فتحى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6426 

ورقم قيد 34425    محل رئيسى  عن سنتر ملبس حريمى ., بجهة محافظة البحيرة ش صلح سالم - بملك / 

محمد مصطفى ابراهيم السيد

67 - اسلم ماهر على عبدالسلم ابوعرب . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 6427 ورقم قيد 34426    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات ., بجهة محافظة البحيرة عزبه الدوار - 

كوم البركه - بملك / حمديه سعيد عبدالفضيل عبداللطيف .

68 - سامح على ابراهيم خميس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6428 

ورقم قيد 34427    محل رئيسى  عن مكتب لتصدير وتوريد الدوات المنزليه, بجهة محافظة البحيرة شارع 

المحكمه-بملك/محمد مصطفى ابراهيم السيد

69 - سمير حسن جبر حسن عدس . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6430 ورقم قيد 34428    محل رئيسى  عن تجاره السمده والمبيدات والبذور والتقاوى ., بجهة محافظة البحيرة 

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

70 - امال عبدالمولى عبدالعزيز عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 6433 ورقم قيد 34429    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة شارع المركز بجوار 

الشئون الجتماعيه-بملك/محمد عبدالسلم جمعه

71 - جلل عبد العزيز احمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6434 ورقم قيد 34430    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة ابيس 6 كوم اشو - بملك / 

محمد جلل عبد العزيز احمد سلمه

72 - السيده احمد عبدالواحد الهابط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6436 ورقم قيد 34431    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة باغوص - بجوار المسجد بملك 

/ احمد على ابراهيم محمود

73 - توحيده احمد حسن الدقله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6441 

ورقم قيد 34432    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة شارع المهاجرين-بملك/محمد 

عبدالمحسن محمد واغر

74 - عيد السيد احمد عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6444 

ورقم قيد 34433    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة السكة الجديدة امام النافورة بملك / 

محمد جميل على خاطر

75 - الوليد للمقاولت العموميه )احمد وليد حسن على( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 6452 ورقم قيد 34434    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

البحيرة شارع السكندريه-بملك/هانى حسن عبدالفتاح السيوفى

76 - خالد على عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6454 ورقم قيد 34435    محل رئيسى  عن سنترال, بجهة محافظة البحيرة النوبارية - قرية محمد عبد الوهاب 

- بملك / محمد فتحى محمد سيد احمد

77 - عمر محمد جمال حامد الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6460 ورقم قيد 34437    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة شارع القصر-شارع 

بورسعيد-بملك/ناهد حامد حامد الشاذلى

78 - هبه عبدالعاطى عبده محمد علم . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6461 ورقم قيد 34438    محل رئيسى  عن تجارة الخردوات والملبس تجزئه ., بجهة محافظة البحيرة شارع 

ابو العيون من شارع القصر - بملك / ناهد حامد حامد الشاذلى .
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79 - على السيد على محمود ونس . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6467 ورقم قيد 34439    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك ., بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى - بملك / 

نعمه شعبان عبدالرحمن محمد .

80 - محمد عوض يونس محمد . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6483 

ورقم قيد 34440    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ., بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى امين باشا - بملك / 

امال عوض محمد مطير .

81 - رمضان عبدالمقصود محمد الشامى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 6487 ورقم قيد 34441    محل رئيسى  عن حاصلت زراعيه ., بجهة محافظة البحيرة النوباريه - قريه 

العدل غرب النوباريه - بملك / منى محمد عبدالعزيز محمد .

82 - ابراهيم مسعد عبدالحميد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6489 ورقم قيد 34442    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة طلمبات حلق الجمل بملك / 

محمد عبدالفتاح سلمه موافى

83 - جميله محمد عبدالمقصود فياض . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6490 ورقم قيد 34443    محل رئيسى  عن مخرطه ., بجهة محافظة البحيرة قريه اليمان شمال التحرير - 

بملك / محمد على عبدالمقصود فياض .

84 - مسعوده محمد مسعود عبدالقوى . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6492 ورقم قيد 34444    محل رئيسى  عن تجارة البان ., بجهة محافظة البحيرة بطورس - بملك / رفعت 

عبدالوكيل جويده منصور .

85 - عماد مهدى جاب ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6498 

ورقم قيد 34445    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة عزبة خالد بملك / فرحات بسيونى 

محمد محمود

86 - ثناء فتحى عبده شادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6501 ورقم 

قيد 34446    محل رئيسى  عن اجهزة كهربائية ) ماعدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة البحيرة العكريشة بملك / 

على محمد سعيد نصر القونى

87 - محمود فتحى محمود خليفه عيسى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6508 ورقم قيد 34448    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه متكامله ., بجهة محافظة البحيرة السعرانيه 

- بملك / علء احمد مقبل عبدالموجود مقبل .

88 - نورهان صالح عبدالصادق مبروك . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 6511 ورقم قيد 34449    محل رئيسى  عن بقاله ., بجهة محافظة البحيرة عزبه الصيدين - ابيس - بملك 

/ محمد عبدالعال موسى محمود الشربينى .

89 - ربيع خطاب انور على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6512 

ورقم قيد 34450    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة كوم اشو-بملك/صباح 

مختار يوسف على

90 - صبحى عبدالفتاح فتح الله احمد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 6513 ورقم قيد 34451    محل رئيسى  عن مصنع حلوة طحينية وتعبئة مواد غذائية ., بجهة محافظة 

البحيرة قومبانية لوقين بملك / جمال على محمد السيد

91 - مروه متولى السيد متولى ابوقويه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6523 ورقم قيد 34452    محل رئيسى  عن مكتبه )ماعدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة البحيرة شارع 

المستشارمن شارع المحكمه-بملك/نبيل فهمى جرجس
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92 - صالح جاب ا عبدالقوى بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6524 ورقم قيد 34453    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين والبان, بجهة محافظة البحيرة ع البنك - 

سيدى غازى بملك / جابر جاب ا عبدالقوى بكر

93 - الناغى للعمار ) محمد مصطفى حسن محمد الناغى ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-12-2022 برقم ايداع 6536 ورقم قيد 34455    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة 

محافظة البحيرة كوم القناطر بملك / مصطفى حسن محمد الناغى

94 - ايمان مسعود رجب محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6539 

ورقم قيد 34456    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل وعطور, بجهة محافظة البحيرة ش حلقة السمك 

بملك / محمد محمد هارون

95 - منال انور عبدالواحد فرج رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6540 ورقم قيد 34457    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة البحيرة تقسيم الزهراء-بملك/

عبداللطيف رزق عبداللطيف حسن

96 - صبحى ممدوح محمد على باشا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6545 ورقم قيد 34458    محل رئيسى  عن مقاولت السباكه الحديثه ., بجهة محافظة البحيرة قافله - بملك / 

عماد ممدوح محمد على باشا

97 - احمد سلم احمد سلم . تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6551 

ورقم قيد 34459    محل رئيسى  عن لعب اطفال ., بجهة محافظة البحيرة مساكن البيضا - بملك / نجلء فتحى 

سالم محمد .

98 - وديع عزيز وديع يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6559 

ورقم قيد 34460    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة البحيرة عزبة عثمان قبلى بملك / سمير كامل 

غالى

99 - سامى سلمه ابراهيم جاد . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6560 

ورقم قيد 34461    محل رئيسى  عن مصوغات ) بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه الدمغه 

والموازين ( ., بجهة محافظة البحيرة 41 شارع بورسعيد - بملك / سامح سامى سلمه .

100 - ناجى رمضان عبدالدايم عبدالعاطى . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 6569 ورقم قيد 34462    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ., بجهة محافظة البحيرة طريق جناكليس 

التفتيش البحرى - بملك / عبدالبر عبدالمجيد احمد .

101 - ايمان كمال كامل النشار تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6584 

ورقم قيد 34464    محل رئيسى  عن مكتب تطوير عقارى, بجهة محافظة البحيرة شقة 6 ش البلديه السفير مول  

بملك / احمد عبد العزيز كامل

102 - سعيده رضا حسن على حيوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6588 ورقم قيد 34465    محل رئيسى  عن مبيدات وبذور واسمده زراعيه, بجهة محافظة البحيرة مارون-

سيدى غازى-بملك/رضا السيد محمد مرسى

103 - هاله سعيد ابراهيم احمد رضوان . تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 6589 ورقم قيد 34466    محل رئيسى  عن بيع حبوب وعلفه ., بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى 

صيدناوى عشرة - بملك / محمد رمضان طلبه رجب .

104 - ابراهيم سعيد ابراهيم احمد رضوان . تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 6592 ورقم قيد 34467    محل رئيسى  عن علفه وحبوب زراعيه ., بجهة محافظة البحيرة كرم الزمام - 

سيدى غازى - بملك / سعيد ابراهيم احمد رضوان .
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105 - ) مقاولت الناغى ) احمد عبد المحسن حسن الناغى ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 6600 ورقم قيد 34468    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة 

محافظة البحيرة كوم القناطر - بملك / عبد المحسن حسن محمد حسن

106 - مسعد محمد عبداللطيف ابو الفتوح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6610 ورقم قيد 34469    محل رئيسى  عن مكتب لتوريدات المحاصيل الزراعية والبذور, بجهة محافظة 

البحيرة ابيس - القرية السادسة بملك / ناصر مسعد محمد عبداللطيف

107 - )سعداوى للمقاولت والتشطيبات()معاذ احمد حسن سعدواى( تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد 

فى 19-12-2022 برقم ايداع 6617 ورقم قيد 34471    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات ومقاولت, بجهة 

محافظة البحيرة ع مرزوق شارع الشركه التركيه البيضا-بملك/كمال محمد رجب عبدالحميد الحرباوى

108 - صلح محمد محمد شتا . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6620 

ورقم قيد 34472    محل رئيسى  عن مركز للترجمه وخدمات الهجره والسفر ) فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه ( ., بجهة محافظة البحيرة شارع المحكمه - تقسيم الدكاوى - بملك / صلح محمد محمد شتا .

109 - اسلم صفوت صالح احمد نجاتى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 6624 ورقم قيد 34473    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ., بجهة محافظة البحيرة شارع سلمه رجب -

شارع الترعه - نظير - بملك / رمضان عوض عيسى الحمر .

110 - ربيع محمد صالح عبدا . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6627 

ورقم قيد 34474    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة كدوه البنات - بملك / يسرا 

فوزى منصور عبدا .

111 - احمد محفوظ حامد السبكى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6667 

ورقم قيد 34476    محل رئيسى  عن تعبئه سكر ومواد غذائيه )يدويا فقط(, بجهة محافظة البحيرة شارع 

ابوهريره من شارع الجيش-بملك/محمد محفوظ حامد السبكى

112 - سماح جمعة السيد على عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6668 ورقم قيد 34477    محل رئيسى  عن معرض مفروشات, بجهة محافظة البحيرة قاعة البرنسيسة ع 

الطريق السريع بملك / سوسن حسن حسن عطا ا

113 - احمد حمدى احمد رفاعى على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6682 ورقم قيد 34478    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات دواجن وتلقيح صناعى, بجهة محافظة البحيرة ابيس 

9/6 بملك / شعبان سيد احمد جمعه

114 - وليد فهمى هنداوى جادا . تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6683 ورقم قيد 34479    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات ., بجهة محافظة البحيرة الحدائق - بملك / جمعه 

محمد عبدالسلم حسب ا .

115 - على حسين اسماعيل حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 6685 

ورقم قيد 34480    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات ., بجهة محافظة البحيرة شارع الجيش - بملك / محمود 

محمد ابراهيم محمد  السقا

116 - معوض عبد القادر عبد الحميد عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 2022-12-21 

برقم ايداع 6689 ورقم قيد 34481    محل رئيسى  عن ادوات كهربائيه وصحيه, بجهة محافظة البحيرة كوم 

العبد بطورس - بملك / ربيع عبد القادر عبد الحميد عبد الهادى

117 - امين اسماعيل عبدالهادى عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 12,500.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 6691 ورقم قيد 34482    محل رئيسى  عن علفة, بجهة محافظة البحيرة ع ابو صالح - دفشو بملك / 

بشارة على محمد حبيب
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118 - احمد حشمت فتحى خلف ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6694 ورقم قيد 34483    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة البحيرة انطونيادس -بملك / هانى 

فتحى خلف ا احمد حسن

119 - ابراهيم مرسى ابراهيم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6696 ورقم قيد 34484    محل رئيسى  عن محل تقطيع وتصنيع اكياس بلستيك, بجهة محافظة البحيرة عزبه 

رسلن-بركه غطاس-بملك/محمد عبدالعزيز السيد رسلن

120 - ابراهيم عبدالفتاح عبدا العريان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6700 ورقم قيد 34485    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة البحيرة الحدائق-بملك/

احمد حمدى صابر محمد شاهين

121 - مصطفى رجب محمد حسن سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 6705 ورقم قيد 34486    محل رئيسى  عن تجاره الموتوسيكلت و السكوتر وقطع غيارها ., بجهة 

محافظة البحيرة المدخل اسفل مستشفى الصفا - بملك / رجب محمد حسن سلمه .

122 - محمود فوزى محمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6706 

ورقم قيد 34487    محل رئيسى  عن استثمار عقارى, بجهة محافظة البحيرة ع يونس شارع المحكمه-بملك/

فوزى محمد محمد حميده

123 - محمد احمد علم الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6707 ورقم قيد 34488    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة عزبة شحاته بجوار الطريق الدولى- 

زمام المراء بملك / رابحة على محمد عبدالعليم

124 - محمود محمد احمد الغزالى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6710 ورقم قيد 34489    محل رئيسى  عن اكسسوارات كمبيوتر وكاميرات ) فيما عدا المن والحراسه 

والكاميرات اللسلكيه و النترنت (  / بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة البحيرة داير الميزانه - 

بملك / محمد السيد محمد السيد

125 - على صلح يوسف جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6717 ورقم قيد 34490    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ., بجهة محافظة البحيرة بقطر الشرقيه - بملك / 

صلح يوسف جاب ا اسماعيل

126 - محمد ربيع بسيونى حميده سلم . تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6719 ورقم قيد 34491    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات والسمده الزراعيه ., بجهة محافظة البحيرة كوم 

دفشو - بملك / خميس عبدالسلم بسيونى حميده .

127 - ابوشيبه للمقاولت المعمارية والتشطيبات ) عبدالرحمن جمال السيد عبدالهادى ابوشيبه ( تاجر فرد  رأس 

ماله 180,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6728 ورقم قيد 34492    محل رئيسى  عن مكتب 

مقاولت وتشطيبات معمارية, بجهة محافظة البحيرة ع مرزوق - ش الشركة التركية البيضا بملك / كمال محمد 

رجب عبدالحميد العرباوى

128 - محمود نصر جمعه الصافى كيشار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 6732 ورقم قيد 34493    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ., بجهة محافظة البحيرة عزبه خليفه دفشو - 

بملك / سالم عبد الجواد الصافى

129 - احمد سعيد على على يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6734 ورقم قيد 34494    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة شارع محمد على - كفرالدوار البلد 

بملك / علء سعيد على على يونس
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130 - عاشور احمد حسن الدقله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6736 

ورقم قيد 34495    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة شارع ناصر خلف المسجد الكبير-بملك/

محمد حسن السيد محمد

131 - اسماعيل عبد الفتاح محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 6737 ورقم قيد 34496    محل رئيسى  عن تجميع البان ., بجهة محافظة البحيرة المهاجرين - بملك / 

هدى محسن محمد احمد

132 - د/ مروه عبدا خليف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6749 

ورقم قيد 34497    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة منشأه الهلباوى سيدى غازى-بملك/شعبان 

سنوسى على

133 - احمد عيد سالم السعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6753 

ورقم قيد 34498    محل رئيسى  عن محل مبيدات وبذور وحاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الجزيره 

بسنتواى-بملك/عيد سالم السعيد سالم

134 - حافظ محمد كامل حافظ سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6754 ورقم قيد 34499    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد - كينج 

عثمان بملك / شيماء عبدالهادى عبدالعزيز عبدالباعث

135 - ورده موسى سليمان الرمسيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6786 ورقم قيد 34501    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة بسنتواى-بملك/رجب عبدالعزيز بقوش

136 - الشحات حسن حسين النجار . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6787 ورقم قيد 34502    محل رئيسى  عن علفه ., بجهة محافظة البحيرة عزبه  جناب - ابو الخزر - بملك / 

حسن حسين محمد النجار .

137 - سامى احمد احمد امين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6792 

ورقم قيد 34503    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة خلف موقف التاكسى بملك / ضياء 

جمال احمد محمد

138 - عبدالكريم رمضان محمد عوض رجب تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 6793 ورقم قيد 34504    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة زهرة بملك / فتحية محمد 

اسماعيل

139 - عايده عوض عوض على مبارك . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 6796 ورقم قيد 34505    محل رئيسى  عن كوافير ., بجهة محافظة البحيرة عزبه العمده - العكريشه - 

بملك / عبدالحليم فتحى كشاف .

140 - صابر محمد حسن عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6800 ورقم قيد 34506    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة البحيرة العكريشة - بملك / محاسن 

محمود احمد جوده

141 - راجيا حسنى عبدالسلم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6801 ورقم قيد 34507    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة ابيس 3 / 5 بملك / سامى 

عوض سلمة قاسم

142 - عبدالمنعم رزق نعيم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6802 

ورقم قيد 34508    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة بولين-بملك/احمد حمدى عبدالحليم 

محمد
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143 - عبدا صبرى عبدالمولى السيد ابوخطوة تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 6803 ورقم قيد 34509    محل رئيسى  عن ملبس محجبات, بجهة محافظة البحيرة ش المحكمة 

بملك / يوسف خالد احمد محمد عبدا

144 - هناء مهدى رجب عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6804 

ورقم قيد 34510    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة عماره 3 ش السيد خميس - زهره 

الحدائق - بملك / احمد عبد ا عطيه محمد الحلبى

145 - كامل حامد كامل موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6819 

ورقم قيد 34511    محل رئيسى  عن تجارة اسماك, بجهة محافظة البحيرة شارع المدرسة الفنية متفرع من 

شارع المطحن - التمليك /- بملك / فرج فرج محمد تعيلب

146 - محمد عبدالسلم هارون مطرود هارون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 6820 ورقم قيد 34512    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب مصاعد, بجهة محافظة البحيرة 

شارع جمعة جامع - خلف المطافى بملك / عبدالسلم هارون مطرود هارون

147 - محمود محمد محمود عطيه شكل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6821 ورقم قيد 34513    محل رئيسى  عن تجاره هواتف محموله, بجهة محافظة البحيرة 48ش عاطف شارع 

صبحى منزل سعد طنطاوى - بملك / صلح الدين محمد عبد الحميد عبد الرحيم

148 - سوسن محمد محمود يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6822 ورقم قيد 34514    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة داير الميزانه-بملك/احمد 

حسين محمد حسين المراكبى

149 - ايهاب محمود على فهمى حيدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6827 ورقم قيد 34515    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة ابيس - القرية 

الرابعة بملك / محمود على فهمى حيدر

150 - ايه سعيد محمد صفوت سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6835 ورقم قيد 34516    محل رئيسى  عن مكتب مستلزمات طبيه, بجهة محافظة البحيرة 67 الحدائق - بملك 

/ عمر عمر ابو هانى محمد

151 - عيد محمد عبدالكريم عويس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6838 ورقم قيد 34517    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فى حدود المسموح به, بجهة محافظة 

البحيرة الحدائق-بملك/ياسر السعيد المرسى ابراهيم

152 - جاد مبروك على مبروك تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6841 

ورقم قيد 34518    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فى حدود المسموح به, بجهة محافظة البحيرة 

الليثى سيدى شحاته-بملك/ياسر السعيد المرسى ابراهيم

153 - عصام فاضل على حسن مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6843 ورقم قيد 34519    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه-بملك/

اسماء شحاته عبدالعال اسماعيل

154 - محمد شلبى جمعه السيد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6849 ورقم قيد 34520    محل رئيسى  عن حظيره مواشى, بجهة محافظة البحيرة الوكيل-بملك/شلبى جمعه 

السيد شلبى

155 - مصطفى محمود السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6851 ورقم قيد 34521    محل رئيسى  عن دعايه واعلن ) فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه ., بجهة محافظة البحيرة ش حسن طه متفرع من 

ش المحكمه - بملك / على محمود عبد القادر
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156 - ابراهيم عبدالسميع طلبه احمد شادى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 6852 ورقم قيد 34522    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة البحيرة عزبه طه دفشو-بملك/عل 

رمضان يوسف احمد

157 - محمد مصطفى عبدالمقصود بسيونى حمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-27 

برقم ايداع 6856 ورقم قيد 34523    محل رئيسى  عن حظيره تمسين مواشى, بجهة محافظة البحيرة ع 

راضى-السعرانيه-بملك/ابراهيم محمود محمد ابوعل

158 - خميس فايز على عويس . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6860 

ورقم قيد 34525    محل رئيسى  عن كافيتريا .., بجهة محافظة البحيرة شارع متفرع من شارع المحكمه حى 

المستقبل - بملك / محمد السيد حسانين محمد .

159 - احمد صبرى فتحى عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6863 ورقم قيد 34526    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة ش سرور - 

سيدى شحاته بملك / احمد السيد عبدالغنى سالم النجار

160 - محمود عصام محمد شعبان محمود ختعن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-27 

برقم ايداع 6880 ورقم قيد 34527    محل رئيسى  عن اصلح المعدات الكهربائيه, بجهة محافظة البحيرة ارض 

النخيل - عزبة الماكنه بملك / محمد على محمد نوار

161 - السيد محمد احمد السيد جنه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6881 ورقم قيد 34528    محل رئيسى  عن ورشه تطريز ملبس ., بجهة محافظة البحيرة م الوقاف - بملك / 

محمد احمد السيد جنه

162 - اسلم جلل توغان حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6884 

ورقم قيد 34530    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية بسيطة, بجهة محافظة البحيرة ش الجلء - خلف 

السكة الحديد بملك / جلل توغان حسين محمد

163 - امينه محمد فرج بسيونى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6886 

ورقم قيد 34531    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ., بجهة محافظة البحيرة الربع عزب - بملك / كامل 

احمد ابوالنصر بركات .

164 - منال احمد فؤاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6889 

ورقم قيد 34532    محل رئيسى  عن بيع طرح وايشارب حريمى, بجهة محافظة البحيرة شارع التحرير 

والحريه-بملك/انور نصيف تادروس

165 - مسعود قطب محمد بسيونى دويب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6891 ورقم قيد 34533    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة عزبة طه - دفشو بملك / 

وفاء شحاته محمد حمده

166 - هانى وليم عيسى تادرس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6893 

ورقم قيد 34534    محل رئيسى  عن قطع غيار اللت الزراعية, بجهة محافظة البحيرة ش عيسى متفرع من 

شارع بورسعيد بملك / هانى وليم عيسى تادرس

167 - سعد مسعود عبدالفتاح عطيه . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6897 ورقم قيد 34535    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة عزبه لطفى - كوم 

اشو - بملك / مسعوده محمد محمد غنيمى ابراهيم

168 - محمد السيد محمد عبدالحليم جادا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 6898 ورقم قيد 34536    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة القصر البيض دفشو-بملك/محمد 

مصطفى عبدالعزيز عبدالرحمن
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169 - فايز رجب ابوبكر قاسم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6901 

ورقم قيد 34537    محل رئيسى  عن تصدير وغربلة لب لدى الغير, بجهة محافظة البحيرة كوم البقر روضة 

خيرى بملك / عزه فوزى عبدالسلم

170 - محمد مسعد عوض محمد على تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6904 ورقم قيد 34538    محل رئيسى  عن بيع البن والتوزيع والتصنيع لدى الغير, بجهة محافظة البحيرة 19

شارع مدرسه الزخرفيه-السعرانيه-بملك/مسعد عوض محمد على

171 - ) رضا جمعه للملبس ) رضا جمعه على اسماعيل العريان ( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

29-12-2022 برقم ايداع 6907 ورقم قيد 34539    محل رئيسى  عن ملبس, بجهة محافظة البحيرة عقار 

رقم  7 شارع عبادى متفرع من شارع المحكمه - بملك / منال محمود البلحى

172 - سعيده سعيد ابراهيم محمد سلم . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6912 ورقم قيد 34540    محل رئيسى  عن اكسسوارات محمول ., بجهة محافظة البحيرة شارع احمد عرابى 

بجوار فودافون امتداد مجلس المدينه - امام الكوبرى الواطى - بملك / محمد السيد محمد البلحى .

173 - محمد صبرى على عويس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 6918 

ورقم قيد 34541    محل رئيسى  عن زيوت وشحوم, بجهة محافظة البحيرة الحاجز - سيدى غازى بملك / 

حمدى صبرى على عويس

174 - محمد محيى مبروك السيد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6923 ورقم قيد 34542    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة البحيرة شارع الجامع - 

الخضرة بملك / محيى مبروك السيد مرزوق

175 - ايمن محمد احمد محمد جزر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6924 ورقم قيد 34543    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة البحيرة المهاجرين-بملك/محمود 

عبدالنبى محمود محمد النجار

176 - رشا محمود عبدالوهاب ابوذكرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 6925 ورقم قيد 34544    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة البحيرة امام العزبة - كوم 

البركه بملك / نبيل جمال عبدالحميد على

177 - علء عماد السيد عبد الفتاح الشراكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 6926 ورقم قيد 34545    محل رئيسى  عن تجارة فلتر مياه, بجهة محافظة البحيرة السناهرة شارع 

الترعة - بملك / محمد موسى نصار

178 - على عبدالحميد محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6930 ورقم قيد 34546    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة شارع مضرب 

الرز-بملك/عبدالحميد محمد احمد عبدالحميد

179 - محمد يسرى احمد يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6932 ورقم قيد 34547    محل رئيسى  عن تجارة زجاج, بجهة محافظة البحيرة خلف سوق الجملة - السعرانية 

بملك / جمال احمد المصرى محمد حامد

180 - عبدالعزيز حسين عبدالعزيز حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 6942 ورقم قيد 34548    محل رئيسى  عن توريد خضراوات طازجه, بجهة محافظة البحيرة سيدى 

غازى-بملك/حسين عبدالعزيز حسين درويش
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فروع الفراد

1 - محمود محمد محمد يوسف زقزوق .  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   6309 ورقم قيد   32659  محل 

فرعى  عن معرض ادوات منزليه .  بجهة محافظة البحيرة كنج عثمان - بملك / احمد حامد عبدالحليم خليل .

2 - احمد محمد فهمى حامد الزقم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   6358 ورقم قيد   25809  محل فرعى  

عن ثلجة تبريد وتجميد خضروات وفاكهه  بجهة محافظة البحيرة النشو البحرى - بملك / احمد مدنى رزق محمد 

عطيوه

3 - سعيد شريف عطيه على شريف .  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   6459 ورقم قيد   19875  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت عموميه .  بجهة محافظة البحيرة الحدائق - خلف المطافى - بملك / محمد ممدوح شريف 

عطيه .

4 - محمد سالم فرج النجار  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   6463 ورقم قيد   29293  محل فرعى  عن 

تصنيع وتعبئه وتجهيزوتغليف وتبريد وتجميد وتوريد وتصدير حاصلت زراعيه .  بجهة محافظة البحيرة الدوار كوم 

البركه - بملك / محمد جمعه رزق ابراهيم

5 - جابر زكى شاهين رويعى  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   6553 ورقم قيد   2359  محل فرعى  عن 

مكتب مقاولت .  بجهة محافظة البحيرة برج المالكى ش الجامع - بملك / مروان جابر زكى

6 - عمران ماهر عبده محمد  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   6578 ورقم قيد   11245  محل فرعى  عن 

حبوب ومبيدات وتقاوى  بجهة محافظة البحيرة ش محمد متولى الشعراوى - بملك / عبد الوهاب عبده محمد رسلن

7 - اسماعيل سعد حسن موسى .  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   6566 ورقم قيد   18320  محل فرعى  

عن تجارة مصوغات  بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد بملك / حسن سعد حسن .

8 - محمد رزق عطيه ابراهيم رضوان  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   6639 ورقم قيد   9658  محل 

فرعى  عن مخزن لتوزيع الدوية  بجهة محافظة البحيرة امام السنترال العمومى برج خليفه كوبرى خميس بملك / 

كمال على السيد و كمال عبدالجواد محمد و هانى ماهر السيد

9 - طارق شعبان حسن الحريف .  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   6662 ورقم قيد   20677  محل فرعى  

عن قطع غيار سيارات وكماليات  بجهة محافظة البحيرة المهاجرين بملك / ابراهيم شعبان عبدالعزيز

10 - عادل عبدالعزيز على زيد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   6656 ورقم قيد   32344  محل فرعى  

عن تجارة بويات  بجهة محافظة البحيرة شارع الشهيد احمد جلل بجوار صيدلية ماضى للدوية البيطرية - المحطة 

بملك / احمد عادل عبدالعزيز على زيد

11 - احمد محمود باتع على نصر ابوجازيه  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   6712 ورقم قيد   31249  

محل فرعى  عن تعبئه وتغليف حلوى وطوفى وجلس  بجهة محافظة البحيرة شارع محمد الوزير-المراكبيه المستجده-

بملك/صلح عسران محمد سالم

12 - عبير مختار عبد الحفيظ محمد ماضى  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   6730 ورقم قيد   31658  

محل فرعى  عن حظيره مواشى تسمين .  بجهة محافظة البحيرة عزبه الحاج محمد - بملك / محمد ربيع شعبان جميل

13 - السيد عبدالجيد علي علي .  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   6775 ورقم قيد   23838  محل فرعى  

عن بقاله  بجهة محافظة البحيرة كوم امبو بملك / عبدا يوسف سعيد منصور

14 - رجب كامل عبد المالك محمد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   6748 ورقم قيد   32240  محل فرعى  

عن بقالة  بجهة محافظة البحيرة ق الغيته - بملك / ابراهيم مصطفى محمد درويش

15 - عبدا خميس عبداللطيف محمد فهمى  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   6766 ورقم قيد   34500  

محل فرعى  عن معرض سيارات  بجهة محافظة البحيرة 71 ش ق على ابوسعيفه طريق ابو المطامير ملك/ خميس 

عبداللطيف محمد فهمى

16 - عبدا خميس عبداللطيف محمد فهمى  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   6766 ورقم قيد   34500  

محل فرعى  عن معرض سيارات  بجهة محافظة مطروح الكيلو 5 بجوار السنترال ملك/ مصطفى محمد عبدالعزيز

17 - محمد ماهر احمد محمد حسن  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   6825 ورقم قيد   23278  محل فرعى  

عن مكتب هندسى ومقاولت وتوريدات مواد بناء  بجهة محافظة البحيرة الدوار الثانى علوى اعلى Ds للحذية  

بمدخل الكوبرى العلوى - بملك / احمد ماهر احمد محمد
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قيود الشركات

1 - شركه عبدالناصر محمد على وشركاه ) ابناء محمد على شحات ( . شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   04-12-2022 برقم ايداع    6233 ورقم قيد  34367    مركز عام  عن معرض سيارات لتجارة وبيع 

السيارات .  بجهة محافظة البحيرة قريه 21 شمال التحرير .

2 - محمود فاروق ابراهيم محمد الجاويش وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    6234 ورقم قيد  34368    مركز عام  عن تجارة الجهزة الكهربائية والدوات 

المنزلية .  بجهة محافظة البحيرة برج الشيماء - مدخل الكوبرى

3 - محمد سعيد السيد محمد عمر و شركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    6258 ورقم قيد  34379    مركز عام  عن اقامة و تشغيل مصنع ملبس جاهزة  بجهة محافظة 

البحيرة الدور الثالث علوى بالقطعة 3 / 31 بزمام شركة مصر للغزل و النسيج الرفيع

4 - هناء فتحى على مازن وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

6366 ورقم قيد  34411    مركز عام  عن مقاولت عامة  بجهة محافظة البحيرة الكريون

5 - مصطفى محمود محمد محمود حسن و شريكته شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    6373 ورقم قيد  34413    مركز عام  عن شركة خدمات دفع الكترونى  بجهة 

محافظة البحيرة شارع الروضه امام المحكمه

6 - سامح شوقى محمد ابراهيم خليفه وشركاه شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    6457 ورقم قيد  34436    مركز عام  عن تجهيز وتصنيع وفرز وتعبئة وتبريد 

وتجميد واستيراد وتصدير الحاصلت الزراعية .  بجهة محافظة البحيرة عزبة سلمان - البسلقون

7 - محمد رجب سعد عبدالعزيز زكرى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    6507 ورقم قيد  34447    مركز عام  عن المقاولت الكهربائية والميكانيكية 

ولف المحركات والمولدات وتصميم لوحات الكنترول وجميع العمال الخاصة بها ومقاولت شبكات الحريق 

والمقاولت العمومية والتوريدات الخاصة بها ومقاولت التبريد والتكييف الصناعى ومقاولت الرى والمياه 

والصرف الصحى والصيانات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالمستشفيات وتوريد وتركيب المصاعد الكهربائية 

.  بجهة محافظة البحيرة الوسطانية .

8 - محمود جابر حسن ابراهيم و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    6526 ورقم قيد  34454    مركز عام  عن المقاولت العمومية المتكامله و توريداتها و التصدير  

بجهة محافظة البحيرة عوايد ضيف

9 - احمد رمزى حميده عبدالرؤف وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    6575 ورقم قيد  34463    مركز عام  عن مقاولت عمومية .  بجهة محافظة البحيرة بجوار قاعة 

البرنسيسة - منشأة الوقاف

10 - شركة خليفة لتجاره المعدات والجرارات الزراعيه )خليفه محمد السعيد خليفه حسن وشريكه( شركة  رأس 

مالها 18,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    6612 ورقم قيد  34470    مركز عام  عن 

تجاره المعدات والجرارات الزراعيه  بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى

11 - شركة ابراهيم سعيد عبدالقادر ابراهيم الشاعر وشركاه شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    6859 ورقم قيد  34524    مركز عام  عن مقاولت عمومية متكاملة .  بجهة 

محافظة البحيرة مدخل كفر الدوار الجديد
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - رمضان عبد ا عمر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   4219 قيد فى 20-05-1996 برقم ايداع  471 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

2 - سامح مصطفى السيد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم   17420 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع  1635 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

3 - محمد على الشحات عبدالجليل .  تاجر فرد سبق قيده برقم   22745 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع  

1890 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بسبب وفاه صاحب الشان وتكوين شركه 

بين جميع  الورثه .

4 - رضا الويس فهمى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   32463 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  5794 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

5 - مظهر جودة عبدالموجود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16968 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع  

439 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط تجارة اسمده كيماوية 

و علف و اقتصار النشاط على الرئيسى فقط بنشاط تجارة حديد و اسمنت

6 - صلح مغازى توفيق ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   18847 قيد فى 23-04-2012 برقم ايداع  854 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

7 - مدحت ظافر شاهين هيبه .  تاجر فرد سبق قيده برقم   22497 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع  1136 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

8 - احمد جابر محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22781 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع  2013 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا..

9 - محمد عبدالوهاب محمد عبدالرسول طايل .  تاجر فرد سبق قيده برقم   25629 قيد فى 01-08-2018 برقم 

ايداع  2550 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

10 - محمود منصور عبدالقوي بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم   27852 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع  

3551 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

11 - )يونس للمقاول العموميه (احمد كامل كامل محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   29064 قيد فى 

13-09-2020 برقم ايداع  2874 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب 

السجل التجارى نهائيا وذلك للرئيسى بنشاط استيراد وتصدير والرئيسى الخر بنشاط مقاولت عمومية .

12 - احمد كامل كامل محمد يونس ) يونس للستيراد والتصدير (  تاجر فرد سبق قيده برقم   29064 قيد فى 

08-03-2020 برقم ايداع  1057 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب 

السجل التجارى نهائيا وذلك للرئيسى بنشاط استيراد وتصدير والرئيسى الخر بنشاط مقاولت عمومية .

13 - سامى السيد محمود احمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8279 قيد فى 03-05-2000 برقم ايداع  

686 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

14 - احمد محمد احمد رضوان .  تاجر فرد سبق قيده برقم   11400 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع  3735 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا للرئيسى بنشاط ) 

مصوغات و مجوهرات ( والرئيسى الخر بنشاط ) مطعم بيتزا (

15 - احمد محمد احمد رضوان الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11400 قيد فى 16-08-2003 برقم ايداع  

999 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا للرئيسى 

بنشاط ) مصوغات و مجوهرات ( والرئيسى الخر بنشاط ) مطعم بيتزا (

16 - مكتب القط للمقاولت ) تاج الدين على محمد على محمود القط (.  تاجر فرد سبق قيده برقم   16481 قيد 

فى 24-06-2009 برقم ايداع  1090 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب 

السجل التجارى نهائيا.

17 - أنيسه مكرم رزق أبادير .  تاجر فرد سبق قيده برقم   24338 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع  3104 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

18 - محمد عوض الشاذلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   28487 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع  5321 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .
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19 - طارق فرج عبدالقادر سيداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32451 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

5769 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

20 - محمود شوقي عزب فهمى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   22670 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع  

1642 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

21 - احمد نصر احمد الوجيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27679 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع  3110 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

22 - محمد اسامه محمود زكي محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   27748 قيد فى 28-07-2019 برقم 

ايداع  3285 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

23 - احمد فايز سليمان ابو سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   30453 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  4724 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

24 - وفاء عباس على المنوفى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   19415 قيد فى 06-12-2012 برقم ايداع  2345 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

25 - عماد السيد حسن مصطفى السكران .  تاجر فرد سبق قيده برقم   28005 قيد فى 17-09-2019 برقم 

ايداع  3947 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التحجارى نهائيا ..

26 - منال محمد السيد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   30991 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  1645 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

27 - مسعد فوزى موسى احمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32597 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  173 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

28 - ابتسام سعد محمد على شرابي .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23678 قيد فى 26-03-2017 برقم ايداع  

1052 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

29 - إنتصار سعد عبداللطيف على هيكل .  تاجر فرد سبق قيده برقم   24301 قيد فى 19-09-2017 برقم 

ايداع  2997 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

30 - هبة صبري عبدالكريم عبدا الصايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27690 قيد فى 17-07-2019 برقم 

ايداع  3131 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

31 - احمد صلح محمود رزق الباسوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29931 قيد فى 19-10-2020 برقم 

ايداع  3463 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى والمحل الفرعى .

32 - احمد صلح محمود رزق الباسوسى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   29931 قيد فى 22-12-2021 برقم 

ايداع  5763 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

33 - فتحى نجدى محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   5048 قيد فى 03-06-1997 برقم ايداع  584 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

34 - عبدالغني محمد محمد المزاتي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12244 قيد فى 08-09-2004 برقم ايداع  

1192 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

35 - مسعود عبدالسميع عبدالقوي الجالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26658 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع  

615 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

36 - مبروك صلح مبروك ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   30146 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع  

3990 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

37 - وليد حسن يوسف عبدالعزيز بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   31015 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع  

1699 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

38 - احمد عزت محمد مغازى مرشدى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   31951 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

4438 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

39 - محمد احمد حامد متولى منصور .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32165 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  

5021 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

40 - حمدى على محمد شهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   536 قيد فى 30-08-1990 برقم ايداع  385 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو و شطب السجل التجارى نهائيا
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41 - جاسر عبيدة عبد الرحمن سالم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   17689 قيد فى 08-03-2011 برقم ايداع  

290 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

42 - محمد صبحي غازي مغازي باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم   24803 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع  

70 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

43 - هنديه السعيد كامل كرم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26930 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع  

1267 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

44 - محمود خالد محمد السيد الكريوني  تاجر فرد سبق قيده برقم   28472 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع  

5292 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

45 - محمود على حامد السيد عطيه .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32403 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

5636 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

46 - محمد عبدالصادق خميس علوانى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   32826 قيد فى 2022-02-16 

برقم ايداع  833 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا 

..

47 - وائل محمد فرج الصاوى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   18490 قيد فى 27-12-2011 برقم ايداع  2278 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

48 - حسن محمود جاد احمد جاد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   19940 قيد فى 30-07-2013 برقم ايداع  

1291 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

49 - هلل خميس عبد العزيز عوض الحوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22892 قيد فى 23-08-2016 برقم 

ايداع  2374 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

50 - ياسر شعبان عبدا حسن غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30535 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  

503 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

51 - محمد عبدالكريم محمود مبروك الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30815 قيد فى 14-03-2021 برقم 

ايداع  1156 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

52 - محمود حمدى محمد يونس ابوخليفة .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32239 قيد فى 30-11-2021 برقم 

ايداع  5228 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

53 - احمد خميس عبده احمد سالم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32582 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  

112 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

54 - سليمان للمقاولت العمومية ) وائل عبدالمحسن يوسف سليمان (.  تاجر فرد سبق قيده برقم   15897 قيد 

فى 27-08-2008 برقم ايداع  1464 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب 

السجل التجارى نهائيا ..

55 - محمد سمير محمد فودة .  تاجر فرد سبق قيده برقم   20465 قيد فى 03-04-2016 برقم ايداع  933 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

56 - محمد سمير فودة محمد فودة .  تاجر فرد سبق قيده برقم   20465 قيد فى 23-04-2014 برقم ايداع  

752 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى للرئيسى والرئيسى 

الخر ..

57 - هانى ارواق محمد نبيوه عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30970 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  

1581 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

58 - ) باسم فؤاد للمقاولت العمومية المتكامله ( باسم فؤاد عبده صادق دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   

32185 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  5077 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

59 - هبة محمد ابراهيم محمد حسنين .  تاجر فرد سبق قيده برقم   33934 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع  

4852 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

60 - صباح سعد حسن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16689 قيد فى 26-10-2009 برقم ايداع  1669 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

Page 21 of 53 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

61 - أمل مسعود شحاته يوسف مقلد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   22261 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع  

384 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

62 - بسنت بشرى ميخائيل شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   26174 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  

4066 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

63 - صلح مرضى صالح عطيوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   32407 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

5640 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

64 - احمد يسرى عبدالحميد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32957 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

1168 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

65 - هانم حسين ابراهيم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   7675 قيد فى 11-10-1999 برقم ايداع  1730 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا لوفاه الممول .

66 - محمد على عبدالمقصود فياض .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23102 قيد فى 30-10-2016 برقم ايداع  

3061 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

67 - حسين ممدوح لملوم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   29550 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع  2466 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

68 - فايزه رمضان محمد يادم عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   29972 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع  

3561 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

69 - عفاف عبدالعال ابراهيم البيانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31628 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

3548 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

70 - هناء سعد محمد صفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   1259 قيد فى 03-12-1991 برقم ايداع  533 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

71 - اشرف محمد احمد عبدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم   16791 قيد فى 22-12-2009 برقم ايداع  1961 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

72 - محمد محمد فرج خليل مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23221 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع  

3407 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

73 - احمد سعيد محمد غازي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27558 قيد فى 27-06-2019 برقم ايداع  2817 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا  ..

74 - عبدالحفيظ خيشه الصافى عبدالحفيظ ابوسيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29070 قيد فى 2020-03-08 

برقم ايداع  1070 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا 

.

75 - مروة عادل فؤاد احمد سلطح  تاجر فرد سبق قيده برقم   30015 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  

3662 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

76 - كامل حلمى زكى حسين يونس .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32081 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  

4804 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

77 - ايمن محمد ياقوت عبدالهادى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32653 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  

324 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ....

78 - سمر عادل بدير محمد عوض .  تاجر فرد سبق قيده برقم   33574 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

3364 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

79 - محمد ابراهيم عبدالغنى محمود ابوشلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33629 قيد فى 26-07-2022 برقم 

ايداع  3572 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

80 - صلح سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2751 قيد فى 13-06-1994 برقم ايداع  362 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا للرئيسي والفروع .

81 - صلح سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2751 قيد فى 08-03-1998 برقم ايداع  221 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الفرعى  .

82 - صلح سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2751 قيد فى 08-03-1998 برقم ايداع  222 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر .
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83 - صلح سعد ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   2751 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع  896 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر ..

84 - حسن حسين محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   13343 قيد فى 02-02-2006 برقم ايداع  133 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

85 - محمد جمعه عوض علي جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   26932 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع  

1273 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

86 - عبدالوهاب جمعه عوض علي جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27726 قيد فى 24-07-2019 برقم 

ايداع  3232 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

87 - حسن سعيد حسن محمد خلف ) الحسن ماركت ( .  تاجر فرد سبق قيده برقم   31120 قيد فى 

30-11-2021 برقم ايداع  5230 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر 

.

88 - حسن سعيد حسن محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   31120 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع  

1983 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا  للمحل 

الرئيسى وفروعه .

89 - انوار احمد محمد عبدالرحمن النجيلى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32538 قيد فى 30-12-2021 برقم 

ايداع  5952 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

90 - محمد حبشى عبيد القادوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   8823 قيد فى 29-10-2000 برقم ايداع  1724 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

91 - نشأت محمد على حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم   20193 قيد فى 11-12-2013 برقم ايداع  2066 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

92 - احمد اسماعيل سعد طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   23869 قيد فى 15-05-2017 برقم ايداع  1595 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

93 - احمد سمير صلح الدين عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26545 قيد فى 22-01-2019 برقم 

ايداع  338 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل  التجارى نهائيا ..

94 - صابر ابراهيم انصارى عماره .  تاجر فرد سبق قيده برقم   33478 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع  

2964 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

95 - سهير فوزى غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4443 قيد فى 28-08-1996 برقم ايداع  838 وفى تاريخ  

25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو و شطب السجل التجارى نهائيا

96 - سعاد عادل فتح ا على .  تاجر فرد سبق قيده برقم   17508 قيد فى 06-12-2010 برقم ايداع  1898 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى بنشاط / مكتبة والرئيسى الخر بنشاط / 

مستلزمات مكتبات وتجارة ورق

97 - سعاد عادل فتح ا على .  تاجر فرد سبق قيده برقم   17508 قيد فى 09-12-2010 برقم ايداع  1931 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الرئيسى بنشاط / مكتبة والرئيسى الخر بنشاط / 

مستلزمات مكتبات وتجارة ورق

98 - عبدالفتاح فيصل عبدالسلم ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   30159 قيد فى 26-11-2020 برقم 

ايداع  4042 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

99 - محمد رزق عرفه عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   31165 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  2167 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

100 - محمود صالح عبدا كريم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32562 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  62 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

101 - ايمان عبد العال محمد الغزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17341 قيد فى 05-09-2010 برقم ايداع  

1440 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

102 - وافى سعيد مرسى ابوجبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17651 قيد فى 14-02-2011 برقم ايداع  223 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.
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103 - زينب محمد سعد عبدالعزيز يوسف .  تاجر فرد سبق قيده برقم   26092 قيد فى 04-11-2018 برقم 

ايداع  3832 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

104 - محمد عبده احمد محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   28533 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  5466 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

105 - امال السيد احمد ابوالحسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم   29873 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع  

3295 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو و شطب السجل التجارى نهائيا ..

106 - عقاب للملبس الجاهزة ) كرم محمد عبدالحليم محمد عقاب (.  تاجر فرد سبق قيده برقم   30115 قيد فى 

19-11-2020 برقم ايداع  3914 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحووشطب السجل 

التجارى نهائيا ..

107 - جمعه سعيد خليل تقشيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30155 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  4016 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

108 - احمد عبدالعزيز محمد السيد العجان .  تاجر فرد سبق قيده برقم   31769 قيد فى 23-09-2021 برقم 

ايداع  3927 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

109 - ناهد خميس على يونس .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32348 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  5490 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

110 - محمود سعيد الليثى محمد سرور .  تاجر فرد سبق قيده برقم   20289 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع  

5102 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا للنشاط 

الرئيسى ) مقهى انترنت ( والنشاط الفرعى ) بلى ستيشن (

111 - محمود سعيد الليثى محمد سرور .  تاجر فرد سبق قيده برقم   20289 قيد فى 29-01-2014 برقم ايداع  

198 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا للنشاط 

الرئيسى ) مقهى انترنت ( والنشاط الفرعى ) بلى ستيشن (

112 - رجب جابر احمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26257 قيد فى 06-12-2018 برقم ايداع  4343 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

113 - اسلم صبري علي حامد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   28268 قيد فى 05-11-2019 برقم 

ايداع  4759 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

114 - سيف الدين عوض على حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   29145 قيد فى 26-04-2020 برقم ايداع  

1323 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا لوفاة 

الممول ...

115 - ورده زكى زكى حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   30937 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  1506 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

116 - السيد سعيد رزق عبدالحليم خليل .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32776 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع  

4681 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بنشاط ) مكتب تجارة وتوزيع فلتر 

مياه ( واقتصار النشاط على الرئيسى ) ملبس جاهزة (

117 - مصطفى علي شاهر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26097 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع  

3853 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

118 - رضا رجب حامد محمد عباسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28897 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

723 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

119 - يحيى طاهر عبدالمولى كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30971 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  

1582 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

120 - اسامه ناصر محمود سالم الغرباوى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   33848 قيد فى 14-09-2022 برقم 

ايداع  4486 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

121 - رمزى جابر ابراهيم سلطان .  تاجر فرد سبق قيده برقم   34028 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع  

5195 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

122 - السيده عبد الفضيل عبد الحليم حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   9027 قيد فى 10-01-2001 برقم 

ايداع  62 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.
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123 - منصور عوض ابراهيم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11327 قيد فى 22-02-2015 برقم ايداع  

425 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر واقتصار النشاط على 

الرئيسى فقط .

124 - حمدى عبدالعظيم عبدالمقصود عبدالجواد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   20516 قيد فى 2014-05-14 

برقم ايداع  909 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

125 - حنان وهمان حسين احمد وهمان .  تاجر فرد سبق قيده برقم   21469 قيد فى 14-05-2015 برقم ايداع  

1172 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

126 - عزت عبدالرحيم عبدالمولى جمعه .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23185 قيد فى 20-11-2016 برقم 

ايداع  3304 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

127 - عاطف عبده عطية ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   25746 قيد فى 29-08-2018 برقم ايداع  

2867 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

128 - غالية عمر ناجى عبدالنبى سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29224 قيد فى 19-05-2020 برقم 

ايداع  1538 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

129 - كريم سعد امين عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   29987 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  

3588 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

130 - نادر عبدالعزيز محمود خليفه السنهورى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   30182 قيد فى 2020-11-30 

برقم ايداع  4103 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا 

..

131 - صابر عبدالرؤف الجاسر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32105 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

4873 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

132 - انوار عبدالسميع صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   32215 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

5141 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

133 - نادر جمال احمد عبدالقادر .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32705 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  

488 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

134 - محمد عمرى محمد عبدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32707 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  

490 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

135 - سامى محمد عبد المجيد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   33378 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  

2555 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

136 - جيهان عبدالرازق حمدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   34297 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع  

6030 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا
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رأس المال

1 - محمد حسن محمد السيد . تاجر فرد سبق قيده برقم   27282 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع   2118 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - كيرلس ابراهيم اسخرون شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   22181 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع   

193 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - مظهر جوده عبد الموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16968 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع   

438 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - مظهر جودة عبدالموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   16968 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع   

439 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

5 - احمد عادل محمد زكى عيد . تاجر فرد سبق قيده برقم   30123 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   3926 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - محمود محمد محمد يوسف زقزوق . تاجر فرد سبق قيده برقم   32659 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع   

340 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - فهمي جمال فهمي عبد السميع . تاجر فرد سبق قيده برقم   14056 قيد فى 01-08-2017 برقم ايداع   

2409 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

8 - فهمي جمال فهمي عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم   14056 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع   38 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

9 - فهمي جمال فهمي عبد السميع . تاجر فرد سبق قيده برقم   14056 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع   

2613 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

10 - محمد ابراهيم محمد قطب الشايشي . تاجر فرد سبق قيده برقم   21344 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع   

773 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - اميره محمد يسرى ابراهيم نجا . تاجر فرد سبق قيده برقم   33201 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   

1876 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - مختار محمود عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   5258 قيد فى 02-09-1997 برقم ايداع   950 فى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

13 - ميلد ابراهيم عوض اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم   11007 قيد فى 26-02-2003 برقم ايداع   243 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

14 - هانى سليمان محمد فرج شرمانه . تاجر فرد سبق قيده برقم   19143 قيد فى 26-08-2012 برقم ايداع   

1620 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - السبع للمقاولت العموميه المتكاملة ) محمد رمضان على السبع (. تاجر فرد سبق قيده برقم   23365 قيد 

فى 03-01-2017 برقم ايداع   45 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,000,000.000

16 - النجار للمقاولت العامه ) محمد سالم فرج النجار ( . تاجر فرد سبق قيده برقم   29293 قيد فى 

21-06-2020 برقم ايداع   1760 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

17 - سلطان عبد القوى كامل عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   21697 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع   

3471 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

18 - شاكر احمد سالم اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم   23108 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع   3075 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - أحمد خميس زكريا دغيدي . تاجر فرد سبق قيده برقم   24449 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع   

3417 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

20 - عبدالقادر محمد معلوم نويجى . تاجر فرد سبق قيده برقم   20725 قيد فى 28-08-2014 برقم ايداع   

1485 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000
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21 - ايهاب حسن عبدالفصيح عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   29291 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع   

1746 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - حسن عبدالرحمن عبداللطيف بدر . تاجر فرد سبق قيده برقم   32211 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع   

5129 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

23 - محمود رياض حسين الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم   34421 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع   

6388 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - بدير محفوظ حامد السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم   4296 قيد فى 16-06-1996 برقم ايداع   589 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

25 - سامح حمدي محمد قاسم البلحي تاجر فرد سبق قيده برقم   11707 قيد فى 12-01-2004 برقم ايداع   

47 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

26 - مرسى سعد مرسى صالح . تاجر فرد سبق قيده برقم   13075 قيد فى 18-05-2011 برقم ايداع   736 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

27 - مرسى سعد مرسى صالح . تاجر فرد سبق قيده برقم   13075 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع   2371 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

28 - جمعه عبدالغفار عبدالغني محفرش . تاجر فرد سبق قيده برقم   22812 قيد فى 31-07-2016 برقم ايداع   

2103 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - محمد ماهر احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   23278 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع   

3542 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

30 - علء محمود عبداللطيف عيد . تاجر فرد سبق قيده برقم   19624 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع   

397 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - ياسر توفيق عبدالسلم على . تاجر فرد سبق قيده برقم   21345 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع   774 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - صلح عبدالحليم علي ابواسماعيل . تاجر فرد سبق قيده برقم   23969 قيد فى 08-06-2017 برقم ايداع   

1936 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - الوليد للستيراد وتجاره السيارات والمقطورات تاجر فرد سبق قيده برقم    25870 قيد فى 2018-09-24 

برقم ايداع    3229 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان 

ليصبح ك 33 الطريق الزراعى بجوار قرية راضى بملك / سعيد السيد محمود مسلم

2 - عبدا مجدي سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28556 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    5530 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 1 شارع العاشر من رمضان

3 - مظهر جوده عبد الموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16968 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع    

438 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط 

تجارة اسمده كيماوية

4 - محمود محمد محمد يوسف زقزوق . تاجر فرد سبق قيده برقم    32659 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

340 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كنج عثمان - بملك / احمد حامد 

عبدالحليم خليل .

5 - عوض محمد عبدالغني عبدالحميد الجمال . تاجر فرد سبق قيده برقم    23810 قيد فى 02-05-2017 برقم 

ايداع    1431 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح 

كينج عثمان-بملك-محمد عبدالغنى عبدالحميد

6 - احمد فايز سليمان ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    30453 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع    245 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط ) مصنع 

تعبئه وتجهيز وتجميد مصنعات دواجن ( الكائن فى منشاه بولين - بملك / حازم فؤاد ابراهيم .

7 - احمد محمد فهمي حامد الزقم تاجر فرد سبق قيده برقم    25809 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع    

3059 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النشو البحرى - بملك / احمد 

مدنى رزق محمد عطيوه

8 - طه حسين ناظم قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    29282 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    1715 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح شارع مجلس المدينه-

شارع السخاوى -بملك/الشحات محمود على

9 - مصطفى محمد لطفى احمد العليمى النادى . تاجر فرد سبق قيده برقم    33335 قيد فى 2022-05-10 

برقم ايداع    2350 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان 

ليصبح / نظير - عقار 10 - شارع الطباخ بملك / سمير عبدالغنى هيكل

10 - احمد عبدالقادر بشير السيد ) صيدلية الدكتور احمد عبدالقادر (. تاجر فرد سبق قيده برقم    20865 قيد فى 

29-10-2014 برقم ايداع    1930 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

عزبه المهاجرين الجديده بجوار محطه الصرف الصحى - العوايد .

11 - محمد سعد ا ابراهيم عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    33813 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع    

4320 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

10 متفرع من شارع محمدعامر - بملك / عبده خليل عبده حسن .

12 - سعيد شريف عطيه شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    19875 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    

1081 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الحدائق - خلف المطافى - بملك / 

محمد ممدوح شريف عطيه .

13 - محمود محمد عبد ا شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    21393 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع    

957 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل المحل الرئيسى الى / شارع 

فؤاد عويس بملك / محمد عبدا عبدالسلم

14 - النجار للمقاولت العامه ) محمد سالم فرج النجار ( . تاجر فرد سبق قيده برقم    29293 قيد فى 

21-06-2020 برقم ايداع    1760 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

الدوار كوم البركه - بملك / محمد جمعه رزق ابراهيم
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15 - شاكر احمد سالم اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم    23108 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع    3075 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق 145 ابنى بيتك غرب النوبارية بملك / 

سارى احمد سالم على

16 - حسن عبدالرحمن عبداللطيف بدر . تاجر فرد سبق قيده برقم    32211 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

5129 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل الى كوم اشو بملك / السيد 

حسن عبدالرحمن عبداللطيف

17 - مكتب المالكى للمقاولت ) جابر زكي شاهين رويعي (. تاجر فرد سبق قيده برقم    2359 قيد فى 

22-11-1993 برقم ايداع    576 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة برج 

المالكى ش الجامع - بملك / مروان جابر زكى

18 - رضا اسماعيل فضل ا الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    5595 قيد فى 04-02-1998 برقم ايداع    

88 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية العدل غرب النوبارية - بملك / 

محى الدين محمد رمضان على

19 - تم تعديل السم الى / عمران ماهر عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11245 قيد فى 2003-06-10 

برقم ايداع    714 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش محمد متولى 

الشعراوى - بملك / عبد الوهاب عبده محمد رسلن

20 - اسماعيل سعد حسن موسى . تاجر فرد سبق قيده برقم    18320 قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع    

1869 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع بورسعيد بملك / حسن سعد 

حسن .

21 - وحيد مصطفى محمد مصطفى سلم . تاجر فرد سبق قيده برقم    28428 قيد فى 05-12-2019 برقم 

ايداع    5201 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش موقف العوايد - 

الميزانة بملك / حسان ابراهيم عبدالحميد صالح

22 - بدير محفوظ حامد السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم    4296 قيد فى 16-06-1996 برقم ايداع    589 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش ابو هريره - ش الجيش بملك / محمد 

محفوظ حامد السبكى

23 - محمد رزق عطيه ابراهيم رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    9658 قيد فى 29-07-2001 برقم ايداع    

1250 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة امام السنترال العمومى برج خليفه 

كوبرى خميس بملك / كمال على السيد و كمال عبدالجواد محمد و هانى ماهر السيد

24 - سامح حمدي محمد قاسم البلحي تاجر فرد سبق قيده برقم    11707 قيد فى 12-01-2004 برقم ايداع    

47 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 33 شارع ابو بكر 

الصديق .

25 - طارق شعبان حسن الحريف . تاجر فرد سبق قيده برقم    20677 قيد فى 07-08-2014 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المهاجرين بملك / ابراهيم شعبان 

عبدالعزيز

26 - عادل عبدالعزيز على زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    32344 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

5479 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الشهيد احمد جلل بجوار 

صيدلية ماضى للدوية البيطرية - المحطة بملك / احمد عادل عبدالعزيز على زيد

27 - سلمى عمر حسن عبدالواحد علءالدين . تاجر فرد سبق قيده برقم    23374 قيد فى 05-01-2017 برقم 

ايداع    70 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش طلعت حرب امام مكتبه 

السكندرانى -بملك / زكى سعد زكى سعد

28 - محمد احمد عبدالمنعم احمد الزهيري تاجر فرد سبق قيده برقم    29766 قيد فى 22-09-2020 برقم 

ايداع    3024 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل الى/ برج الرحاب 

2 من شارع المحكمة بملك / ياسر ابراهيم احمد مرسى الخياط

29 - محمد السيد محمد السيد . تاجر فرد سبق قيده برقم    20671 قيد فى 04-08-2014 برقم ايداع    1333 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح شارع عاطف 

الميزانه -بملك/هاشم عبدالعال حسينى احمد
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30 - احمد محمود باتع على نصر ابو جازيه تاجر فرد سبق قيده برقم    31249 قيد فى 20-06-2021 برقم 

ايداع    2455 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع محمد الوزير-

المراكبيه المستجده-بملك/صلح عسران محمد سالم

31 - عبير مختار عبدالحفيظ محمد ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم    31658 قيد فى 06-09-2021 برقم 

ايداع    3612 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه الحاج محمد - بملك 

/ محمد ربيع شعبان جميل

32 - سامى يعقوب نانسان عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    33642 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

3649 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تصحيح مستوى القيد ليصبح 

رئيسي اخر وهو الكائن بك 57 شرق اسكندرية الصحراوى مدخل قرية الشموع بملك الطالب

33 - السيد عبدالجيد علي علي . تاجر فرد سبق قيده برقم    23838 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع    

1539 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم امبو بملك / عبدا يوسف 

سعيد منصور

34 - رجب كامل عبدالمالك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32240 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

5231 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق الغيته - بملك / ابراهيم 

مصطفى محمد درويش

35 - صيدليه الدكتور رزق عزيز ) د ص  رزق عزيز سليمان جرجس ( تاجر فرد سبق قيده برقم    12032 

قيد فى 09-06-2004 برقم ايداع    754 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة القرية 19 - اللحوم حيث تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك / كامل احمد محمد محمود

36 - احمد حميدو محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21434 قيد فى 04-05-2015 برقم ايداع    1077 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى 16 شارع 

اسكوت متفرع من شارع الدوله واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

37 - ابراهيم عسران محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    21695 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع    

1811 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى 16 

شارع اسكوت مافرع من شارع الدوله واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

38 - محمد ماهر احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    23278 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع    

 Ds 3542 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الدوار الثانى علوى اعلى

للحذية  بمدخل الكوبرى العلوى - بملك / احمد ماهر احمد محمد

39 - الجندي للرحلت ) عبدالمنعم جابر عبدالمنعم عبدالرازق الجندي (. تاجر فرد سبق قيده برقم    26815 قيد 

فى 28-02-2019 برقم ايداع    973 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية ناحيه ابيس 4 / 8 شارع الصيدليه - بجوار ورشه النجار محل بالدور الرضى ..

40 - علء محمود عبداللطيف عيد . تاجر فرد سبق قيده برقم    19624 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع    

397 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة طريق مصر اسكندرية الزراعى 

امام شركة كهرباء العسقة بملك / عوض عبدالعاطى عبدالدايم عتمان

41 - السيد سعيد رزق عبدالحليم خليل . تاجر فرد سبق قيده برقم    32776 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الفرع بنشاط / مكتب تجارة 

وتوزيع فلتر مياه الكائن فى / البعادية بملك / اسماء حجازى قبيص عبدا

42 - اسلم سمير عبد الراضى محمد محمد ابو هويدى تاجر فرد سبق قيده برقم    34213 قيد فى 

10-11-2022 برقم ايداع    5760 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش 

بيع المصنوعات حيث تم تعديل المالك ليصبح بملك / عادل ابراهيم بركات

43 - احمد عبد الرحيم عبد الواحد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم    9643 قيد فى 24-07-2001 برقم ايداع    

1225 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الوسطانية بملك / فتحى محمد 

على ناصف
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44 - } السكندريه للمقاولت { منصور عوض ابراهيم زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    11327 قيد فى 

15-07-2003 برقم ايداع    882 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم 

التوقف عن المحل الرئيسى الخر بنشاط ) تجارة مخصبات زراعيه ( الكائن فى عزبه رسلن بحرى شرق الدفاع 

الجوى واقتصار النشاط على الرئيسى فقط بنشاط ) مكتب مقاولت ( .

45 - محمد صلح محمد اسماعيل . تاجر فرد سبق قيده برقم    27004 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع    

1438 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ابوبسيسه - قرية منصور
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النشاط

1 - العوضي عبدالستار محمد يوسف . تاجر فرد سبق قيده برقم  22230 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع    

291وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت عموميه .

2 - الوليد للستيراد وتجاره السيارات والمقطورات تاجر فرد سبق قيده برقم  25870 قيد فى 2018-09-24 

برقم ايداع    3229وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح استيراد 

وتجارة السيارات والمقطورات

3 - محمد حسن محمد السيد . تاجر فرد سبق قيده برقم  27282 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع    2118وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح / مستودع توزيع منتجات غذائية

4 - محمد يحيى محمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  34236 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

5817وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح)عموم التصدير 

والتوكيلت التجاريه (

5 - عبدا مجدي سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28556 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    5530وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم التعديل الى / وكيل بالعمولة للملبس الجاهزة

6 - عبدا مجدي سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28556 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    5530وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة فرع بنشاط / وكيل بالعمولة للملبس الجاهزة بداية من 

2022 /11 /14

7 - مظهر جوده عبد الموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16968 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع    

438وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم التعديل الى / تجارة حديد و اسمنت

8 - مظهر جودة عبدالموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16968 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع    439

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم التعديل الى / تجارة اسمدة كيماوية و علف

9 - محمد حسن عبدالجليل الصافى . تاجر فرد سبق قيده برقم  31651 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

3602وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ادوات صحية ومقاولت سباكة .

10 - محمود محمد محمد يوسف زقزوق . تاجر فرد سبق قيده برقم  32659 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

340وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه محل فرعى بنشاط معرض ادوات منزليه 

وبسمه تجاريه الماسه للدوات المنزليه بدايه من 1 / 3 / 2022 وله نفس راس مال الرئيسى .

11 - سلطان موسى قنفود دوقه تاجر فرد سبق قيده برقم  34252 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    5868

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  عموم التصدير والتوكيلت التجارية

12 - عوض محمد عبدالغني عبدالحميد الجمال . تاجر فرد سبق قيده برقم  23810 قيد فى 02-05-2017 برقم 

ايداع    1431وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح اجهزه 

كهربائيه.

13 - احمد محمد فهمي حامد الزقم تاجر فرد سبق قيده برقم  25809 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع    

3059وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة محل فرعى بنشاط ثلجه تبريد وتجميد 

خضروات وفاكهه بداية من 1 / 1 / 2021 وله نفس راس مال الرئيسى .

14 - هانى سليمان محمد فرج شرمانه . تاجر فرد سبق قيده برقم  19143 قيد فى 26-08-2012 برقم ايداع    

1620وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح تجاره حبوب وعلفه 

واسمده .

15 - محمد سعد ا ابراهيم عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  33813 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع    

4320وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح مطعم .

16 - سعيد شريف عطيه شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  19875 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    1081

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه محل فرعى بنشاط مكتب مقاولت عموميه بدايه 

من 1 / 11 / 2022 وبسمه تجاريه مكتب الشريف للمقاولت العموميه وبنفس راس مال الرئيسى .
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17 - النجار للمقاولت العامه ) محمد سالم فرج النجار ( . تاجر فرد سبق قيده برقم  29293 قيد فى 

21-06-2020 برقم ايداع    1760وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة محل فرعى 

بنشاط تصنيع وتعبئه وتجهيز وتغليف وتبريد وتجميد وتوريد وتصدير الحاصلت زراعيه  بداية من 24 / 11 / 

2022 بنفس راس المال الرئيسى .

18 - شاكر احمد سالم اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم  23108 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع    3075وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم التعديل الى / مكتب مقاولت

19 - مدحت محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34119 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع    5465

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح معمل منتجات اللبان

20 - حسن عبدالرحمن عبداللطيف بدر . تاجر فرد سبق قيده برقم  32211 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

5129وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى عموم التصدير وتوريد الحاصلت 

الزراعية .

21 - مكتب المالكى للمقاولت ) جابر زكي شاهين رويعي (. تاجر فرد سبق قيده برقم  2359 قيد فى 

22-11-1993 برقم ايداع    576وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة فرع جديد 

بنشاط مكتب مقاولت بداية من 7 / 11 / 2022 وله نفس راس مال الرئيسى .

22 - تم تعديل السم الى / عمران ماهر عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11245 قيد فى 2003-06-10 

برقم ايداع    714وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة محل فرعى بنشاط حبوب 

ومبيدات وتقاوى بداية من 1/ 12 / 2022 وله نفس راس مال الرئيسى .

23 - اسماعيل سعد حسن موسى . تاجر فرد سبق قيده برقم  18320 قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع    

1869وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة فرع بنشاط / تجارة مصوغات بداية من 

2022 / 06 / 24

24 - وحيد مصطفى محمد مصطفى سلم . تاجر فرد سبق قيده برقم  28428 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع    

5201وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى كافيه

25 - علء صباح معتوق عبدالجواد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  34080 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

5348وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عموميه 

وتوريدات ) فى حدود المسموح به قانونا ( .

26 - بدير محفوظ حامد السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم  4296 قيد فى 16-06-1996 برقم ايداع    589وفى 

تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع بقاله جمله .

27 - محمد رزق عطيه ابراهيم رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  9658 قيد فى 29-07-2001 برقم ايداع    

1250وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط / مخزن لتوزيع الدوية

28 - سامح حمدي محمد قاسم البلحي تاجر فرد سبق قيده برقم  11707 قيد فى 12-01-2004 برقم ايداع    

47وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه محل فرعى بنشاط بيع مياه غازيه بمحافظه 

السكندريه بدايه من 28 / 2 / 2021 .

29 - طارق شعبان حسن الحريف . تاجر فرد سبق قيده برقم  20677 قيد فى 07-08-2014 برقم ايداع    

1353وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط / قطع غيار سيارات وكماليات 

بداية من 25 / 11 / 2022

30 - عادل عبدالعزيز على زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32344 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    5479

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط / تجارة بويات بداية من 15 / 11 / 

2022

31 - عاطف محمد كامل عبدالحكيم . تاجر فرد سبق قيده برقم  22652 قيد فى 29-05-2016 برقم ايداع    

1610وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مقاولت عمومية

32 - منصور عبدالمجيد عبدالسلم عبدالعزيز . تاجر فرد سبق قيده برقم  18933 قيد فى 18-04-2019 برقم 

ايداع    1936وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم التعديل الى / محطة غربلة و تعبئة 

حاصلت زراعية و انتاج و تجارة البذور و التقاوى وخلط و تعبئة اعلف
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33 - محمد السيد محمد السيد . تاجر فرد سبق قيده برقم  20671 قيد فى 04-08-2014 برقم ايداع    1333

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح خدمات محمول وسلع معمره 

واجهزه كهربائيه.

34 - احمد محمود باتع على نصر ابو جازيه تاجر فرد سبق قيده برقم  31249 قيد فى 20-06-2021 برقم 

ايداع    2455وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه محل فرعى بنشاط تعبئه وتغليف 

حلوى وطوفى وجلس بدايه من 2021/1/1وله نفس راس مال الرئيسى

35 - عبير مختار عبدالحفيظ محمد ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  31658 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

3612وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم  اضافة محل فرعى بنشاط حظيره مواشى تسمين 

بدايه من 1 /12 /2022 وله نفس راس مال الرئيسى .

36 - السيد عبدالجيد علي علي . تاجر فرد سبق قيده برقم  23838 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع    1539

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط / بقالة

37 - رجب كامل عبدالمالك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32240 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

5231وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة محل فرعي بنشاط بقاله بداية من 1 /12 

/2021 وذلك بنفس راس مال النشاط الرئيسى .

38 - طاهر محمد سعد طاهر موسى . تاجر فرد سبق قيده برقم  32926 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    

1106وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تأجير معدات وسيارات .

39 - محمد ماهر احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  23278 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع    

3542وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة محل فرعى بنشاط مكتب هندسى 

ومقاولت وتوريدات مواد بناء وذلك بنفس راس مال النشاط الرئيسى بداية من 20 /11 /2022

40 - الجندي للرحلت ) عبدالمنعم جابر عبدالمنعم عبدالرازق الجندي (. تاجر فرد سبق قيده برقم  26815 قيد 

فى 28-02-2019 برقم ايداع    973وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه محل 

فرعى بنشاط مكتب رحلت داخليه بمحافظه السكندريه بدايه من 1 / 10 / 2022 وله نفس راس مال الرئيسى ..

41 - مصطفى عبد المجيد ابراهيم غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  28318 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    

4899وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح حبوب وعلفه

42 - ياسر توفيق عبدالسلم على . تاجر فرد سبق قيده برقم  21345 قيد فى 24-03-2015 برقم ايداع    774

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم التعديل الى / مقاولت عامة و توريد معدات و توريد 

سيارات نقل

43 - صلح عبدالحليم علي ابواسماعيل . تاجر فرد سبق قيده برقم  23969 قيد فى 08-06-2017 برقم ايداع    

1936وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريد حاصلت زراعية وعموم الستيراد 

والتصدير ) وفقا للوائح والقوانين وفى حدود المسموح به قانونا (

44 - السيد سعيد رزق عبدالحليم خليل . تاجر فرد سبق قيده برقم  32776 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    

684وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم الغاء الفرع بنشاط / مكتب تجارة وتوزيع فلتر مياه

45 - محمد أحمد محمود أحمد زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30914 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    

1453وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / خدمات محمول

46 - احمد عبد الرحيم عبد الواحد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  9643 قيد فى 24-07-2001 برقم ايداع    

1225وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / بقالة

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25870 وتم ايداعه بتاريخ   

24-09-2018  برقم ايداع 3,229.000 الى : الوليد للستيراد وتجاره السيارات والمقطورات

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34236 وتم ايداعه بتاريخ   

14-11-2022  برقم ايداع 5,817.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح )الرحمه لعموم التصدير 

والتوكيلت التجاريه(

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28556 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2019  برقم ايداع 5,530.000 الى : روز كيدز وكيل بالعموله

4 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34252 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2022  برقم ايداع 5,868.000 الى : الرحمه لعموم التصدير والتوكيلت التجارية

5 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30871 وتم ايداعه بتاريخ   

21-03-2021  برقم ايداع 1,294.000 الى : تم اضافة سمة تجارية لتصبح / القمة لتجارة السيارات

6 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28428 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2019  برقم ايداع 5,201.000 الى : تم اضافة سمة تجارية لتصبح / مزازيك كافيه

7 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23374 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2017  برقم ايداع 70.000 الى : عطرى

8 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24121 وتم ايداعه بتاريخ   

30-07-2017  برقم ايداع 2,366.000 الى : تم اضافة سمة تجارة لتصبح / ماستر ديكور

9 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13728 وتم ايداعه بتاريخ   

29-06-2006  برقم ايداع 961.000 الى : تم اضافة السمة التجارية / اركو للمقاولت العمومية

10 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26815 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2019  برقم ايداع 973.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح الزهور للرحلت .

11 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28318 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2019  برقم ايداع 4,899.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه النور للحبوب والعلف

12 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33654 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2022  برقم ايداع 3,731.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح اورلندا لبيع وتوزيع 

.  ) orlanda ( مستحضرات التجميل

13 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19624 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2013  برقم ايداع 397.000 الى : تم اضافة سمة تجارية لتصبح / السلطان لتجارة السيارات

14 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23969 وتم ايداعه 

FRESH AND FROZEN بتاريخ   08-06-2017  برقم ايداع 1,936.000 الى : فريش اند فروزين فود

 FOOD
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - يمنى قاسم عبد القوى  ابو هيب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   3709 وتم ايداعه بتاريخ  1995-08-22 

برقم ايداع    832تم التأشير فى تاريخ   03-12-2018   بــ  تم تعيين السيدة / يمنى قاسم عبد القوى ابو هيب 

وكيل مفوضا .

2 - عبدا خميس عبداللطيف محمد فهمى  مدير فرع المقيد برقم قيد   34500 وتم ايداعه بتاريخ  

25-12-2022 برقم ايداع    6766تم التأشير فى تاريخ   25-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - احمد سمير وشركاه )شامبيون لنشاء وتطوير النوادي و الصالت الرياضيه و الجتماعيه (.   شركة سبق 

قيدها برقم    25433 قيدت فى 06-06-2018 برقم ايداع   1975 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - 

شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك ووريث نصيبه فيها

2 - شركة  ناديه محمد حسن مراد وشركائها ) اولد العربى (   شركة سبق قيدها برقم    16165 قيدت فى 

25-01-2009 برقم ايداع   104 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه 

وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك نصيبه فيها ..

3 - شركه فارس عون زكى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8000 قيدت فى 12-02-2000 برقم ايداع   

179 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك 

نصيبه فيها ..

4 - شركه  مصطفي وحسام الجيار   شركة سبق قيدها برقم    10935 قيدت فى 26-01-2003 برقم ايداع   

108 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك 

نصيبه فيها .

5 - شركه مكـه للتصالت وخدمات المحمول } محمد عبدا عبدالحميد وشريكه {   شركة سبق قيدها برقم    

13560 قيدت فى 03-05-2006 برقم ايداع   610 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

حل الشركة و تصفيتها نهائيا و استلم كل شريك نصيبه فيها

6 - شركة  شيماء اسماعيل عبيد على وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    19914 قيدت فى 2013-07-11 

برقم ايداع   1229 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها نهائيا و 

استلم كل شريك نصيبه فيها

7 - شركة  محمد حامد عباس الحداد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    5227 قيدت فى 19-08-1997 برقم 

ايداع   896 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا واستلم كل 

شريك نصيبه فيها ..

8 - خيرى موسى عبدا القرع وشريكته .   شركة سبق قيدها برقم    33845 قيدت فى 13-09-2022 برقم 

ايداع   4480 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا واستلم كل 

شريك نصيبه فيها .
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - شركة / محمد احمد فرغلى سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2156 قيدت فى 12-07-1993 برقم 

ايداع    352وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,800.000

العناوين

1 - شركه سامح السعيد السيد رمضان العشرى . شركة سبق قيدها برقم     8749 قيدت فى 30-09-2000 برقم 

ايداع    1586وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح / 

87 د شارع الحدائق -  الحدائق

النشاط

1 - شركة صلح عبدالحليم ابواسماعيل وشركاه . شركة سبق قيدها برقم     23317 قيدت فى 2016-12-25 

برقم ايداع    3680 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى / تشكيل وتجهيز المعادن 

وادوات المائدة وعموم التصدير

2 - القاضى للمقاولت العموميه المتكامله ) محمد محمد نور القاضى وشريكته ( . شركة سبق قيدها برقم     

29044 قيدت فى 04-03-2020 برقم ايداع    1012 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه نشاط تصدير جميع انواع المواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه والفواكه والخضروات وانشطه المطاعم , 

وقطع غيار السيارات والمعدات بجميع انواعها والتجارة بجميع انواعها والتوكيلت التجاريه ..

3 - شركه سامح السعيد السيد رمضان العشرى . شركة سبق قيدها برقم     8749 قيدت فى 30-09-2000 برقم 

ايداع    1586 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل مسمى  النشاط ليصبح مكتبه .

الكيان القانونى

1 - شركة / محمد احمد فرغلى سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2156 قيدت فى 12-07-1993 برقم 

ايداع    352 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2156   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-07-1993 برقم ايداع    352 الى   شركة / محمد احمد فرغلى سعيد وشركاه

2 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29044   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2020 برقم ايداع    1012 الى   القاضى للمقاولت العموميه المتكامله ) محمد محمد نور 

القاضى وشريكته ( .

3 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8749   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-09-2000 برقم ايداع    1586 الى   شركه سامح السعيد السيد رمضان العشرى .
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - فارس عون زكي السعدي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8000   وتم ايداعه بتاريخ    2000-02-12 

برقم ايداع   179 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2000  بــ :  

2 - رضا عون زكي السعدي الشمله  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8000   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2000 برقم ايداع   179 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2000  بــ :  تم تعديل صفته من شريك موصي 

الى شريك متضامن واصبح له حق الدارة والتوقيع باسمه نيابة عن الشركة منفردا بعد تعديل صفة الشريك الخر 

الى شريك موصي

3 - حساب الصغير نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

4 - محمود  عبدالنبى  محمود  السيد  ابويوسف .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

5 - رجب عبدالمالك عبداللطيف ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

6 - عاطف  بسيونى  محجوب  حمد .  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

7 - محمد  سعد  ابراهيم  الجهورى .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

8 - مصطفى  محمد  عبدالعزيز  شميس .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

9 - فتحى  احمد  عبدالقادر  عوض  جلغاف .  سكرتير الجمعيه   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

10 - ممدوح  عبدالسميع  حسين  رضوان .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

11 - ابراهيم  عبدالعزيز  عبدالجليل  قلقاس .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

12 - عزيز  فهمى  السيد  ابوزهره .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

13 - عبدالعزيز  عبداللطيف  عبدالعزيز  حسان .  امين صندوق   المقيد برقم قيد    19861   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2013 برقم ايداع   1053 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2013  بــ :  

14 - خميس  سعد  محمد  محمد بدر .  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24076   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2017 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  

15 - ابراهيم  محمد  عطيه  عمر  الصعيدى .  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24076   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2017 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  

16 - عمرو  احمد  رزق  عيد  جوهر .  شريك موصى   المقيد برقم قيد    24076   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2017 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  

17 - حامد ابراهيم احمد علم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24076   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2017 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  تخارج بعد استلمه كافه 

مستحقاته .

18 - محمد ابراهيم احمد ابراهيم علم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24076   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2017 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  تخارج  بعد استلمه كافه 

مستحقاته .
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19 - محمد ابراهيم عطيه القلوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24076   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2017 برقم ايداع   2235 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  تخارج  بعد استلمه كافه 

مستحقاته .

20 -  احمد فرغلى سعيد مسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تخارج لوفاته

21 - عيسى فرغلى سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تخارج لوفاته

22 - محمد عيسي فرغلي سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

23 - احمد عيسي فرغلي سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

24 - محمد احمد فرغلى سعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  انضم للشركة كشريك متضامن واصبح له حق 

الدارة والتوقيع باسمه نيابة عن الشركة وله الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام الضرائب والتأمينات 

والغرفة التجارية والسجل التجارى ومجلس المدينة والمحافظة و البنوك وشركة المطاحن وكافة الجهات التابع لها 

المخبز , وكذلك فتح حساب تجارى للشركة بالبنوك .

25 - ابراهيم احمد فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

26 - نعمة احمد فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

27 - صباح احمد فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

28 - رشيدة الجالس عوض عبدالعال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

29 - نجلء احمد فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

30 - حنان احمد فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

31 - ناهد عيسى فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

32 - زينب عبدالحميد محمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

33 - حسام ناصر عيسى فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

34 - داليا ناصر عيسى فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

35 - اسماء نصر عيسى فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

36 - ياسمين ناصر عيسى فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

37 - نعمة محمد عبدالنعيم ابوزيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-1993 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

38 - امل عيسى فرغلى سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2156   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-12 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  
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39 - عبدالموجود عبدالسيد مطحنه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29044   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2020 برقم ايداع   1012 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  تخارج الشريك /  عبدالموجود 

عبدالسيد مطحنه بعد استلمه كافه مستحقاته .

40 - محمد محمد نور القاضى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29044   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2020 برقم ايداع   1012 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  اتفق اطراف العقد على ان يكون 

حق الدارة والتوقيع عن الشركه للشريك / محمد محمد نور القاضى وبدون مقابل مادى حيث له الحق الدارة 

والتوقيع نيابه عن الشركه وباسمها والتوقيع امام الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والتعامل مع البنوك بالسحب 

واليداع وفتح الحسابات وفتح فروع اخرى للشركه داخل مصر وخارجها وغلقها وله الحق فى التوقيع باسم 

الشركه فى المملكه العربيه السعوديه على كافه المستندات الخاصه باسم الشركه وفى كافه البنوك وجميع الوزرات 

الحكوميه والغير الحكوميه والقتراض من البنوك والقتراض والرهن وبيع اي اصل من اصول الشركه ..

41 - سامح  السعيد  رمضان  العشرى .  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8749   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2000 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تعدلت صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن واصبح له  وحده حق الدارة والتوقيع نيابه عن الشركه وفى حدود اختصاصتها وله حق فتح 

الحسابات بجميع البنوك العامله فى مصر وله حق السحب واليداع عن الشركه وذلك بدون مقابل مادى .

42 - ايمان  منصور  منصور  البخومى .  شريك بالعمل   المقيد برقم قيد    8749   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2000 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تخارج الشريكه  بعد استلمها 

كافه حقوقها .
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تجديد افراد

1 - رمضان عبد ا عمر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4219   قيدت فى   20-05-1996 برقم ايداع    

471 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-19

2 - عيده محمد عبدا راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13482   قيدت فى   04-04-2006 برقم ايداع    

462 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

3 - رجب شعبان للمقولت العامه ) رجب شعبان صالح ابراهيم (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23862   قيدت 

فى   14-05-2017 برقم ايداع    1583 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

4 - "صيدليه الدكتور سامح الشحات- د.ص سامح الشحات حسن السيد".  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12209   

قيدت فى   28-08-2004 برقم ايداع    1125 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-27

5 - محمد حسين خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13235   قيدت فى   14-12-2005 برقم ايداع    

1665 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

6 - سامح مصطفى السيد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17420   قيدت فى   13-10-2010 برقم ايداع    

1635 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

7 - احمد كامل محمد عبد الحميد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19185   قيدت فى   06-09-2012 برقم ايداع    

1717 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

8 - هشام عبد المرضى على شاهين .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19479   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    2512 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

9 - محمد على الشحات عبدالجليل .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22745   قيدت فى   28-06-2016 برقم 

ايداع    1890 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

10 - محمد عطيه محمد شلبي لتجارة السيارات .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23917   قيدت فى   

28-05-2017 برقم ايداع    1765 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-27

11 - احمد حنفي محمد محمود السمكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10158   قيدت فى   2002-01-20 

برقم ايداع    84 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-19

12 - شريف خليل احمد علي هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15181   قيدت فى   29-10-2007 برقم 

ايداع    1935 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

13 - هويدا احمد عبداللطيف كامل عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16542   قيدت فى   2009-08-02 

برقم ايداع    1274 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-01

14 - احمد ابوالفتح عبدة احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17116   قيدت فى   24-05-2010 برقم ايداع    

855 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

15 - صلح مغازى توفيق ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18847   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    

854 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

16 - مدحت ظافر شاهين هيبه .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22497   قيدت فى   17-04-2016 برقم ايداع    

1136 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

17 - محمد رمضان احمد غنيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22540   قيدت فى   28-04-2016 برقم ايداع    

1293 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

18 - احمد جابر محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22781   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

2013 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

19 - رزق احمد فتحي البنداري .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24295   قيدت فى   19-09-2017 برقم ايداع    

2987 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18
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20 - حسن خميس سالم غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1852   قيدت فى   02-01-1993 برقم ايداع    2 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

21 - سامى السيد محمود احمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8279   قيدت فى   03-05-2000 برقم 

ايداع    686 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

22 - صيدليه الدكتوره ايمان سعيد ) د ص  ايمان سعيد مسعد الدخميسي (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14743   

قيدت فى   28-05-2007 برقم ايداع    1065 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-27

23 - أنيسه مكرم رزق أبادير .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24338   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

3104 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

24 - فكرى محروس بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7854   قيدت فى   14-12-1999 برقم ايداع    

2055 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

25 - فهمي جمال فهمي عبد السميع .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14056   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    2409 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

26 - كريم طه محمد حنيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14607   قيدت فى   24-04-2007 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

27 - هدي محمد عبداللطيف مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15311   قيدت فى   16-12-2007 برقم 

ايداع    2233 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

28 - محمد محمود محمود الرجال .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17504   قيدت فى   01-12-2010 برقم 

ايداع    1885 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

29 - الرياض لتجارة المبيدات الزراعيه والبذور ) اشرف رياض احمد محمود العفرى (.  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   17678   قيدت فى   03-03-2011 برقم ايداع    274 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-03-02

30 - اباظه لتجارة السيارات ـ شوكت مختار عوض اباظه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18565   قيدت فى   

26-01-2012 برقم ايداع    167 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-25

31 - سعيد ابو بكر عبد العزيز عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24319   قيدت فى   2017-09-25 

برقم ايداع    3052 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

32 - احمد سعيد موسى فرج ابو غزاله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24525   قيدت فى   05-11-2017 برقم 

ايداع    3677 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

33 - عبدالحميد محمود منصور حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13322   قيدت فى   23-01-2006 برقم 

ايداع    90 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-22

34 - نسيم صليب عبد المسيح يوسف .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14928   قيدت فى   29-07-2007 برقم 

ايداع    1438 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

35 - وفاء عباس على المنوفى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19415   قيدت فى   06-12-2012 برقم ايداع    

2345 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

36 - عبدالبديع محمد احمد زعير .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21071   قيدت فى   28-12-2014 برقم 

ايداع    2494 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

37 - مرسى عبد الباقى مرسى رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24538   قيدت فى   06-11-2017 برقم 

ايداع    3715 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

38 - محمد عبد الفتاح فرج عثمان الديب .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24684   قيدت فى   2017-12-10 

برقم ايداع    4170 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

39 - السيد محمد قاسم البلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2949   قيدت فى   20-09-1994 برقم ايداع    

634 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-19

40 - مختار محمود عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5258   قيدت فى   02-09-1997 برقم ايداع    

950 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01
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41 - الرواد لتجارة اجهزة التكييف - عصام الدين محمد السيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11355   

قيدت فى   29-07-2003 برقم ايداع    925 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-07-28

42 - محمود سيد محمد عبد الرحيم جاد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19317   قيدت فى   2012-10-18 

برقم ايداع    2055 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

43 - سعد ابواليزيد عيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20063   قيدت فى   20-10-2013 برقم ايداع    

1658 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

44 - رمضان خميس محمد الكحيلى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20574   قيدت فى   10-06-2014 برقم 

ايداع    1054 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

45 - ناصر فوزى محمد محمد سلطان .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21375   قيدت فى   2015-04-09 

برقم ايداع    897 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

46 - دعاء فتحي ابراهيم ابراهيم موسي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23547   قيدت فى   2017-02-22 

برقم ايداع    607 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

47 - ابتسام سعد محمد على شرابي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23678   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    1052 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

48 - سالم عبدالرحيم جمعه عبدالرحيم.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24490   قيدت فى   26-10-2017 برقم 

ايداع    3554 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

49 - نصر عبدالحليم عبداللطيف البخشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24804   قيدت فى   2018-01-09 

برقم ايداع    81 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

50 - حسن حسين على عيدون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4561   قيدت فى   20-10-1996 برقم ايداع    

1027 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

51 - فتحى نجدى محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5048   قيدت فى   03-06-1997 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

52 - عبدالغني محمد محمد المزاتي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12244   قيدت فى   08-09-2004 برقم 

ايداع    1192 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

53 - عبدالستار جمعه عبدالستار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15244   قيدت فى   22-11-2007 برقم 

ايداع    2079 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

54 - كامل اسماعيل محمد يوسف البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17775   قيدت فى   13-04-2011 برقم 

ايداع    542 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

55 - وائل جمعه محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19375   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    

2209 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

56 - حسن مختار ثابت الزناتى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21287   قيدت فى   08-03-2015 برقم ايداع    

562 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

57 - السبع للمقاولت العموميه المتكاملة ) محمد رمضان على السبع (.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23365   

قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    45 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-02

58 - فرحات فكرى جمعه مكرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23899   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

1722 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

59 - حمدى على محمد شهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   536   قيدت فى   30-08-1990 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

60 - حمدي علي محمد شهاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10484   قيدت فى   18-06-2002 برقم ايداع    

785 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

61 - جاسر عبيدة عبد الرحمن سالم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17689   قيدت فى   08-03-2011 برقم 

ايداع    290 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07
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62 - احمد جابر عبد المنعم عبد الرازق الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18249   قيدت فى   

27-09-2011 برقم ايداع    1688 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-26

63 - مسعى عثمان ادريس عبدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18342   قيدت فى   30-10-2011 برقم 

ايداع    1917 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

64 - محمود محمد عبد ا شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21393   قيدت فى   20-04-2015 برقم ايداع    

957 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

65 - ممدوح عبد المنعم مبروك سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21394   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    963 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

66 - محمد محمد زايد شعبان محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21738   قيدت فى   30-08-2015 برقم 

ايداع    1914 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

67 - هلل خميس عبد العزيز عوض الحوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22892   قيدت فى   

23-08-2016 برقم ايداع    2374 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-22

68 - احمد خالد محمد اسماعيل ابو العزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23511   قيدت فى   2017-02-14 

برقم ايداع    515 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

69 - محمود جاد عبدالسلم جاد بشت .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23749   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    1241 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

70 - محمد فتحى سعد السيد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23878   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    1618 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

71 - محمد مسعد حامد زيد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24713   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    4265 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

72 - محمود ابوسعيفه ابوسعيفه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5416   قيدت فى   12-11-1997 برقم 

ايداع    1253 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

73 - احمد عبد العظيم احمد احمد حسن ابو على .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18189   قيدت فى   

11-09-2011 برقم ايداع    1551 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-10

74 - عمرو محمود حسنى حسين سليمان ابوحسين .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20480   قيدت فى   

15-10-2017 برقم ايداع    3359 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-14

75 - محمود سعد يوسف على فوده .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22752   قيدت فى   29-06-2016 برقم 

ايداع    1902 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

76 - أحمد خميس زكريا دغيدي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24449   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

3417 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

77 - اسلم محمد عبد العزيز عبد اللطيف حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24626   قيدت فى   

26-11-2017 برقم ايداع    3982 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-25

78 - محمد محمد نصار ابوصالح .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24636   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    4020 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

79 - ناديه المرتضي محمد عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12814   قيدت فى   17-05-2005 برقم ايداع    

665 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

80 - اسامه ابراهيم تاج الدين سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15184   قيدت فى   31-10-2007 برقم 

ايداع    1945 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30
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81 - مصطفي محمد محمد عبداللطيف الرافعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15555   قيدت فى   

23-03-2008 برقم ايداع    513 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-22

82 - محمد سمير محمد فودة .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20465   قيدت فى   03-04-2016 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

83 - أمل مسعود شحاته يوسف مقلد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22261   قيدت فى   14-02-2016 برقم 

ايداع    384 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

84 - محمد خليل احمد على هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22723   قيدت فى   16-06-2016 برقم ايداع    

1807 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

85 - احمد فرج عبد الجواد عبد الجواد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24491   قيدت فى   2017-10-26 

برقم ايداع    3560 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

86 - رضا اسماعيل فضل ا الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5595   قيدت فى   04-02-1998 برقم 

ايداع    88 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-03

87 - صيدليه الكتور هشام احمد }د0هشام احمد حسين عبيد {0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14050   قيدت فى   

12-11-2006 برقم ايداع    1634 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-11

88 - صباح سعد حسن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16689   قيدت فى   26-10-2009 برقم ايداع    

1669 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

89 - جمعة عطال عطيه محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17889   قيدت فى   02-06-2011 برقم ايداع    

829 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

90 - خالد عبدالحليم سيف النصر دميس .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18188   قيدت فى   2016-12-22 

برقم ايداع    3650 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

91 - اسماعيل سعد حسن موسى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18320   قيدت فى   24-10-2011 برقم 

ايداع    1869 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

92 - رضا ابراهيم عبد العزيز شاور .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19448   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    2425 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

93 - السيد محمد عارف النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4364   قيدت فى   20-07-1996 برقم ايداع    

709 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

94 - هانم حسين ابراهيم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7675   قيدت فى   11-10-1999 برقم ايداع    

1730 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-10

95 - سعيد علي عبدا شرعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16071   قيدت فى   26-11-2008 برقم ايداع    

1933 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

96 - احمد زايد محمد عبد الحميد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19187   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    1720 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

97 - كامل دسوقى دسوقى الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19484   قيدت فى   31-12-2012 برقم 

ايداع    2523 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

98 - كامل دسوقى دسوقى الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19484   قيدت فى   31-12-2012 برقم 

ايداع    2524 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

99 - ياسر كمال امين خليل .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22884   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

4453 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

100 - محمد على عبدالمقصود فياض .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23102   قيدت فى   30-10-2016 برقم 

ايداع    3061 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

101 - رماح معوض عطال حموده .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23395   قيدت فى   11-01-2017 برقم 

ايداع    133 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

Page 46 of 53 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

102 - نصر عطيه محمد محمد نافع .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23601   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    789 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

103 - سعد علي سيد عبدالتواب .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24083   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

2261 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

104 - كامل موسى كامل كامل .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24546   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

3743 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

105 - هناء سعد محمد صفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1259   قيدت فى   03-12-1991 برقم ايداع    

533 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02

106 - بدير محفوظ حامد السبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4296   قيدت فى   16-06-1996 برقم ايداع    

589 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

107 - محمد خميس ابراهيم محمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15240   قيدت فى   2007-11-21 

برقم ايداع    2069 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

108 - عبد اللطيف فرج عبد اللطيف فرج .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17816   قيدت فى   2011-05-05 

برقم ايداع    648 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

109 - غالية عبد الفتاح عبدا عرفان .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17890   قيدت فى   02-06-2011 برقم 

ايداع    831 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

110 - محمود السعيد محمود حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20474   قيدت فى   30-04-2014 برقم 

ايداع    786 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

111 - محمود السعيد محمود حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20474   قيدت فى   18-09-2017 برقم 

ايداع    2980 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

112 - معوض عبدالغني مسعود عطيوة .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23852   قيدت فى   2017-05-14 

برقم ايداع    1558 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

113 - مصيلحى سعيد مصيلحى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8480   قيدت فى   28-06-2000 برقم 

ايداع    1048 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-27

114 - تامر محمد عبده عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13304   قيدت فى   25-05-2009 برقم ايداع    

916 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

115 - فرج عبده عبد الرازق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15384   قيدت فى   14-01-2008 برقم 

ايداع    77 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

116 - محمد احمد محمد عثمان شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22815   قيدت فى   2016-08-01 

برقم ايداع    2115 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

117 - سلمى عمر حسن عبدالواحد علءالدين .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23374   قيدت فى   

05-01-2017 برقم ايداع    70 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-04

118 - احمد اسماعيل سعد طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23869   قيدت فى   15-05-2017 برقم ايداع    

1595 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

119 - محمد انور محمد عقده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24121   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

2366 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

120 - ابو بكر محمد عيسى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24595   قيدت فى   19-11-2017 برقم 

ايداع    3880 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

121 - محمد ابراهيم محمود محمد عبدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24772   قيدت فى   2017-12-28 

برقم ايداع    4480 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

122 - محمد سعد عبدالغنى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5104   قيدت فى   24-06-1997 برقم 

ايداع    671 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

123 - محمد حبشى عبيد القادوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8823   قيدت فى   29-10-2000 برقم ايداع    

1724 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28
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124 - ايمان غازي محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13522   قيدت فى   17-04-2006 برقم ايداع    

541 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

125 - محمد اسماعيل محمد محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15230   قيدت فى   2007-11-19 

برقم ايداع    2046 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

126 - ايمن كمال محمد جادا .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15261   قيدت فى   28-11-2007 برقم ايداع    

2120 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

127 - عادل محمد عبد الحميد السلمى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19404   قيدت فى   2012-12-04 

برقم ايداع    2310 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

128 - نشأت محمد على حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20193   قيدت فى   11-12-2013 برقم ايداع    

2066 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-10

129 - العبد للستيراد والتصدير وتجارة المبيدات والسمده الزراعيه ) اسلم غريب محمد عبد العظيم العبد (  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   22350   قيدت فى   10-03-2016 برقم ايداع    669 وفى تاريخ  

22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

130 - داود للستيراد و التصدير ) احمد على حسن محمد داود (.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22502   قيدت 

فى   17-04-2016 برقم ايداع    1147 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-16

131 - محمد ابراهيم معروف محمد معروف .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22573   قيدت فى   

11-05-2016 برقم ايداع    1381 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-10

132 - هاله زين العابدين السيد على .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22616   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    1492 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

133 - سهير فوزى غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4443   قيدت فى   28-08-1996 برقم ايداع    838 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

134 - على عبدالوهاب حسن ليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5075   قيدت فى   11-06-1997 برقم ايداع    

624 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

135 - امل ابراهيم محمد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5162   قيدت فى   19-07-1997 برقم ايداع    

766 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

136 - حسن فؤاد عبد الصمد على الجويلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8471   قيدت فى   2017-11-05 

برقم ايداع    3698 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

137 - صيدليه الدكتور محمدخيرى محمد خيرى احمد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11231   قيدت فى   

07-06-2003 برقم ايداع    690 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-06

138 - دكتور صيدلي  احمد ابراهيم عبدالعاطي زيدان ) صيدليه الدكتور احمد زيدان (  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   11438   قيدت فى   30-08-2003 برقم ايداع    1076 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2023-08-29

139 - دكتور صيدلي  احمد ابراهيم عبدالعاطي زيدان ) صيدليه الدكتور احمد زيدان (  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   11438   قيدت فى   04-10-2005 برقم ايداع    1379 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-10-03

140 - يونان نجيب سليمان عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17243   قيدت فى   13-07-2010 برقم 

ايداع    1155 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

141 - سعاد عادل فتح ا على .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17508   قيدت فى   06-12-2010 برقم ايداع    

1898 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

142 - سعاد عادل فتح ا على .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17508   قيدت فى   09-12-2010 برقم ايداع    

1931 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08
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143 - سامح مخيمر مغربى عثمان .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18395   قيدت فى   22-11-2011 برقم 

ايداع    2032 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

144 - منى السيد مصطفى محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18632   قيدت فى   15-02-2012 برقم 

ايداع    309 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

145 - محمد صلح زين العابدين عبدالمطلب .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22430   قيدت فى   

31-03-2016 برقم ايداع    922 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-30

146 - ابومضاوي لقطع غيار السيارات ) خديجه عبدالحميد هليل ابومضاوى (.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

23809   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    1429 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-01

147 - السيد عبدالجيد علي علي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23838   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

1539 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

148 - محمد علي علي حسن مرزوق .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24151   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    2468 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

149 - محمود احمد سعد غانم زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24560   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    3776 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

150 - صبرى عبد الفتاح حميده على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24589   قيدت فى   16-11-2017 برقم 

ايداع    3868 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

151 - محمود حسنين المراغى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2057   قيدت فى   19-05-1993 برقم ايداع    

239 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

152 - جلل عبد المجيد عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5460   قيدت فى   30-11-1997 برقم ايداع    

1327 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-29

153 - رجب على عبد الحميد رزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5534   قيدت فى   27-12-1997 برقم ايداع    

1446 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

154 - ايمان عبد العال محمد الغزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17341   قيدت فى   05-09-2010 برقم 

ايداع    1440 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-04

155 - وافى سعيد مرسى ابوجبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17651   قيدت فى   14-02-2011 برقم ايداع    

223 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

156 - مرجونه للتكييف وفلتر المياة )محمد السيد محمد مرجونه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17796   قيدت 

فى   02-05-2011 برقم ايداع    609 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-01

157 - طاهر احمد اسماعيل حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19519   قيدت فى   16-01-2013 برقم 

ايداع    110 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

158 - ياسر مصطفى صديق محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21791   قيدت فى   16-09-2015 برقم 

ايداع    2040 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

159 - رزق عبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم البرلس.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22886   قيدت فى   

21-08-2016 برقم ايداع    2347 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-20

160 - رزق عبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم البرلسي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22886   قيدت فى   

02-08-2017 برقم ايداع    2431 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

161 - زينب السيد احمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23263   قيدت فى   12-12-2016 برقم 

ايداع    3518 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

162 - عبدالرحمن رياض ابراهيم المنياوي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24695   قيدت فى   2017-12-12 

برقم ايداع    4222 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11
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163 - صلح سعد محمد حسن المرخوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3441   قيدت فى   26-04-1995 برقم 

ايداع    410 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

164 - على محمد عاشور احمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13077   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    

160 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

165 - وليد جابر عبد الجليل محمد جلغاف .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17144   قيدت فى   2012-07-02 

برقم ايداع    1331 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

166 - عبدا عبد العزيز سليمان عبد السلم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18303   قيدت فى   

17-10-2011 برقم ايداع    1822 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-16

167 - صيدلية الدكتور  محمد موسى عباس .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19595   قيدت فى   

19-02-2013 برقم ايداع    296 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-18

168 - ياسر توفيق عبدالسلم على .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21345   قيدت فى   24-03-2015 برقم 

ايداع    774 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

169 - احمد شعبان احمد على حجازى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22527   قيدت فى   2016-04-24 

برقم ايداع    1244 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

170 - علي عثمان محمد عكاشـــه .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24002   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    2036 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

171 - جميل جلل أحمد رجب .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24462   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

3451 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

172 - ماري بطرس فرج ا بطرس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15061   قيدت فى   2007-09-06 

برقم ايداع    1701 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

173 - احمد عبدالعزيز السيد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15094   قيدت فى   16-09-2007 برقم ايداع    

1763 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

174 - عادل زكريا محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15368   قيدت فى   08-01-2008 برقم 

ايداع    45 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

175 - جمعه فتحى عبد الغنى حسين سمك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21121   قيدت فى   2015-01-12 

برقم ايداع    76 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

176 - الزيات لتجارة اجهزة التكيف ) عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن ابراهيم الزيات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

24732   قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    4329 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-18

177 - السيده عبد الفضيل عبد الحليم حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9027   قيدت فى   2001-01-10 

برقم ايداع    62 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

178 - احمد عبد الرحيم عبد الواحد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9643   قيدت فى   2001-07-24 

برقم ايداع    1225 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

179 - احمد عيد عبدالفتاح عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15389   قيدت فى   15-01-2008 برقم ايداع    

91 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

180 - علء عبد الوهاب سعد عبد الوهاب .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19279   قيدت فى   2012-10-10 

برقم ايداع    1978 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

181 - على محمد حمدان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19924   قيدت فى   22-07-2013 برقم ايداع    

1253 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

182 - على محمد حمدان احمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19924   قيدت فى   02-10-2013 برقم ايداع    

1618 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-01
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183 - حمدى عبدالعظيم عبدالمقصود عبدالجواد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20516   قيدت فى   

14-05-2014 برقم ايداع    909 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-13

184 - وهيبه جبر عبدالجليل سعد المنوفي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20732   قيدت فى   2014-08-31 

برقم ايداع    1495 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

185 - حنان وهمان حسين احمد وهمان .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21469   قيدت فى   2015-05-14 

برقم ايداع    1172 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

186 - صيدلية د 0 حمدى حجاج ) حمدى محمد الخضر عوض على حجاج (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

22410   قيدت فى   24-03-2016 برقم ايداع    838 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-03-23

187 - عزت عبدالرحيم عبدالمولى جمعه .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23185   قيدت فى   2016-11-20 

برقم ايداع    3304 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

188 - محمود محمد على جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24540   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

3720 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06
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تجديد شركات

1 - شركه محمود السيد منصور واخيه محمد السيد منصور   شركة سبق قيدها برقم :   7846  قيدت فى  

12-12-1999 برقم ايداع   2043 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2024  12:00:00ص

2 - شركه طلعت فتوح السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10595  قيدت فى  07-08-2002 برقم ايداع   

991 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

3 - شركه مدحت عبدالله عبداللطيف ابو عدس و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10894  قيدت فى  

04-01-2003 برقم ايداع   6 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2028  12:00:00ص

4 - شركه فارس عون زكى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8000  قيدت فى  12-02-2000 برقم ايداع   

179 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2025  12:00:00ص

5 - شركة  ورثة عزيزه عبدالعزيز الحناوي .   شركة سبق قيدها برقم :   21401  قيدت فى  2015-04-21 

برقم ايداع   978 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2025  

12:00:00ص

6 - شركة  سعيد شعبان زكي قطب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   24800  قيدت فى  2018-01-08 

برقم ايداع   61 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  

12:00:00ص

7 - شركه  رضا عاشور احمد مصطفي و شريكه طارق عاشور   شركة سبق قيدها برقم :   11986  قيدت فى  

23-05-2004 برقم ايداع   650 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2024  12:00:00ص

8 - شركة حماده عبد المقصود عبد الرحمن وشريكه .   شركة سبق قيدها برقم :   19130  قيدت فى  

14-08-2012 برقم ايداع   1594 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

9 - شركة رمضان السيد وإكرامي الدفراوي وحلمي سليم وشركاهم .   شركة سبق قيدها برقم :   24021  قيدت 

فى  03-07-2017 برقم ايداع   2089 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

10 - شركه  منى محمود على عبدا بدر وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   7869  قيدت فى  

19-12-1999 برقم ايداع   2082 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2024  12:00:00ص

11 - شركه مسعد خليفه اسماعيل خليفه و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10795  قيدت فى  

06-11-2002 برقم ايداع   1383 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

12 - شركة  سمر عبد المنعم احمد راشد وشركائها .   شركة سبق قيدها برقم :   18327  قيدت فى  

25-10-2011 برقم ايداع   1885 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2026  12:00:00ص

13 - شركه  مصطفي وحسام الجيار   شركة سبق قيدها برقم :   10935  قيدت فى  26-01-2003 برقم ايداع   

108 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2023  12:00:00ص

14 - شركه مكـه للتصالت وخدمات المحمول } محمد عبدا عبدالحميد وشريكه {   شركة سبق قيدها برقم :   

13560  قيدت فى  03-05-2006 برقم ايداع   610 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  02/05/2026  12:00:00ص

15 - شركه ناصر محمد عبدالراضى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3232  قيدت فى  1995-01-26 

برقم ايداع   98 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2025  

12:00:00ص
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16 - شركة  محمد حامد عباس الحداد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5227  قيدت فى  1997-08-19 

برقم ايداع   896 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  

12:00:00ص

17 - مخبز  على عبد العال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   23650  قيدت فى  20-03-2017 برقم ايداع   

969 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

18 - شركه سامح علي عبده على زياده و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9078  قيدت فى  2001-01-28 

برقم ايداع   169 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  

12:00:00ص

19 - شركة  محمد السيد محمود محمد و شريكه محمود السيد محمود محمد   شركة سبق قيدها برقم :   17729  

قيدت فى  28-03-2011 برقم ايداع   413 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/03/2026  12:00:00ص

20 - الزجزاج لتصنيع المنتجات النسيجية وانتاج سوست الملبس .   شركة سبق قيدها برقم :   19319  قيدت 

فى  21-10-2012 برقم ايداع   2061 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/10/2027  12:00:00ص

21 - شركة ايمان ابراهيم شركس وشركائها .   شركة سبق قيدها برقم :   19319  قيدت فى  2012-10-21 

برقم ايداع   2061 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  

12:00:00ص

22 - شركة غرب الدلتا لنتاج الكهرباء )ش . م . م ( .   شركة سبق قيدها برقم :   21866  قيدت فى  

20-10-2015 برقم ايداع   2277 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2025  12:00:00ص

23 - شركة محمد ابراهيم بسيونى ابراهيم بدر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24076  قيدت فى  

17-07-2017 برقم ايداع   2235 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2027  12:00:00ص

24 - شركه سامح السعيد السيد رمضان العشرى .   شركة سبق قيدها برقم :   8749  قيدت فى  

30-09-2000 برقم ايداع   1586 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/09/2025  12:00:00ص
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