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قيود أفراد

1 - ) سوبر ماركت الشيخ(زياد خالد عباس احمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

01-12-2022 برقم ايداع 2016 ورقم قيد 10964    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة 

شارع بير صديق ملك/ خالد عباس احمد الشيخ

2 - شحاته السيد محمود محارم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2017 

ورقم قيد 10965    محل رئيسى  عن تجاره اعلف و حبوب و قشور, بجهة محافظة البحيرة شارع عبد السلم 

عارف -خلف مدرسه الصنايع-ملك/ السيد محمود محمد محارم

3 - اسامه خميس محمد العريبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2018 

ورقم قيد 10966    محل رئيسى  عن ورشة ديكور و تصنيع الخشاب, بجهة محافظة البحيرة شارع البساتين 

منطقة سواده -ملك/ محمد كيلني ابراهيم صفار

4 - رباب محمد احمد صفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2019 ورقم 

قيد 10967    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار و مسلتزمات الت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شارع عزيز 

المصرى -ملك/عوض عوض محمد حبيبه

5 - اشرف عبدالقادر محمد الدهراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

2024 ورقم قيد 10968    محل رئيسى  عن وكالة خضار و فاكهه, بجهة محافظة البحيرة ادفينا -الغابشه -ملك/

محمد رمزى عبدالحميد احمد

6 - رضا ياقوت عبدالرازق ابيش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2026 

ورقم قيد 10969    محل رئيسى  عن عدد وحدايد, بجهة محافظة البحيرة شارع منصور الخراشى -ملك/ شحاته 

محمد عبدالرازق ابيش

7 - عزيزه سلمه عبدالرحمن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

2030 ورقم قيد 10970    محل رئيسى  عن بقاله تموينه, بجهة محافظة البحيرة شارع السمنى-متفرع من شارع 

عشره -ملك/ مصطفى رمضان عبدالحميد كونه

8 - عيد سعد السيد السيد صفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 2035 

ورقم قيد 10971    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة شارع البحر -ملك/ حسن محمد 

حسن امبابى

9 - زينب عبدالمحسن حسن خميس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 2037 

ورقم قيد 10972    محل رئيسى  عن ادوات منزليه ومفروشات, بجهة محافظة البحيرة شارع عزيز المصرى 

ملك/ محمد عبدالمحسن حسن خميس

10 - رمضان عبده الحبشى السحت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

2042 ورقم قيد 10973    محل رئيسى  عن ثلجه الحفظ, بجهة محافظة البحيرة شارع البنط -ملك/ نعمه يحيى 

سعد الهرش

11 - ناديه ابراهيم سعد العش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2046 

ورقم قيد 10974    محل رئيسى  عن بيع وتجاره الحبوب والعلفه جمله وقطاعى, بجهة محافظة البحيرة شارع 

الوحده- قريه محله المير -ملك/ اسامه خليل احمد الدرشابى

12 - زكريا محمد محمد شعبان الغول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

2047 ورقم قيد 10975    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة البحيرة سوادة - بير شلبى -ملك/ ابو 

المعاطى محمد محمد الغول -احمد محمد محمد الغول -حمادة محمد محمد الغول - حسونة محمد محمد الغول

13 - محمد مصطفى محمد المصرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

2048 ورقم قيد 10976    محل رئيسى  عن صاله رياضيه )جيم(, بجهة محافظة البحيرة شارع عبد السلم 

عارف خلف مستشفى باشا -ملك/ مصطفى محمد حسن المصرى
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14 - ساميه محمود محمد البير تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2050 

ورقم قيد 10977    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة البحيرة شارع مضرب التحرير السكه 

الجديده -ملك/على منصور محمد حفنى

15 - زباره للمصوغات و المجوهرات ) عادل عباس عبد ا زباره ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 11-12-2022 برقم ايداع 2055 ورقم قيد 10978    محل رئيسى  عن محل بيع مجوهرات ) بعد الحصول 

علي الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات و الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية (, بجهة 

محافظة البحيرة شارع على الجارم - ملكه

16 - صبحى حسن حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2057 

ورقم قيد 10979    محل رئيسى  عن تجاره اعلف و دواجن, بجهة محافظة البحيرة شارع الوسطانى -ملك/ 

نجاه فتحى على الكرش

17 - محمد صابر محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2060 

ورقم قيد 10980    محل رئيسى  عن بقالة ) سوبر ماركت (, بجهة محافظة البحيرة بجوار مسجد الصباغ -ملك/ 

ايمان مصطفى محمد سليم وهيب

18 - عادل ابراهيم عبده الفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2061 

ورقم قيد 10981    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية و توريدات و خدمات بترولية فيما عدا توريد العماله 

والمهمات العسكريه والنترنت, بجهة محافظة البحيرة شارع نادى المعلمين -ملك/ امال علء الدين عبد الحميد 

لشين

19 - كريم محمد حجاج بلل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2073 

ورقم قيد 10982    محل رئيسى  عن محل علفه, بجهة محافظة البحيرة شارع البحر قبلى مسجد الشهداء - ملك/ 

كوثر محمود حسين

20 - احمد جابر محمد سيد احمد حديد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

2075 ورقم قيد 10983    محل رئيسى  عن مكتب متعهد حفلت ووكيل فنانين فيما عدا خدمات النترنت و 

المن و الحراسه و توريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة البحيرة شارع البنط امام 

قهوه النكشه -ملك/ سامح جابر سيد احمد حديد

21 - محمد عبد المنعم محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

2076 ورقم قيد 10984    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة البحيرة شارع العرابى امام مسجد 

العرابى -ملك/ عبد المنعم محمد اسماعيل

22 - سمر محمد جمعة عطية تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 2085 

ورقم قيد 10985    محل رئيسى  عن تجارة زيت سيارات, بجهة محافظة البحيرة منزل فلينه متفرع من شارع 

عبد السلم عارف -ملك/ اشرف على محمد عبد ا

23 - السيد محمد عطا غانم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 2086 ورقم 

قيد 10986    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة البحيرة منطقة سواده شارع الملح -ملك/ نعمه احمد 

ابراهيم صفار

24 - محمد سعيد عبدالحليم الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

2089 ورقم قيد 10987    محل رئيسى  عن مكتبه )فيما عدا الطباعه و تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

البحيرة ادفينا شارع البحر -ملك/ محمد سعد محمد نوفل

25 - خالد رمضان عبدالحليم السيد الخراشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 2094 ورقم قيد 10988    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة البحيرة ادفينا-شارع السنترال -

ملك/ محمد رمضان عبدالحليم السيد الخراشى
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26 - سعد محمد سعد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 2097 

ورقم قيد 10990    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة قريه ديبى-

ملك/ سعيده عبدالملك محمد المسلمانى

27 - الشحات مفرح علي ابراهيم داود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

2098 ورقم قيد 10991    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة البحيرة عزبة رزق سليمان -ملك/

روعه مفرع علي ابراهيم

28 - محمد عبده عبدالحليم الشقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

2099 ورقم قيد 10992    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

البحيرة التفتيش -الغابشه -ملك/ عبده عبده عبدالحليم الشقر

29 - عزيزه عبد الحميد سالم الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

2101 ورقم قيد 10993    محل رئيسى  عن تجاره حبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة شارع متفرع من عبد 

السلم عارف امام مستشفى باشا -ملك/ سعد سليمان متولى

30 - احمد فوزى محمد خليل الرجال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

2102 ورقم قيد 10994    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه -ملك/ 

رشيده فوزى محمد خليل الرجال

31 - محمد جلل احمد زيتون تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 2104 

ورقم قيد 10995    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه -ملك/محمد شعبان 

بيده برمو

32 - نادر محمد فوزى الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2118 

ورقم قيد 10996    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة البحيرة ادفينا -ملك/ صبحيه جابر محمد بدوى نصر 

الدين

33 - الهادى شاكر محمود محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

2119 ورقم قيد 10997    محل رئيسى  عن تربيه دواجن, بجهة محافظة البحيرة النشا -ملك/ سالم احمد محمود 

محمد سالم

34 - ايمن محمد مرسى الصبروت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2120 ورقم قيد 10998    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة سيدى عمر -ملك/مرسى 

محمد مرسى حسن الصبروت

35 - حماده على محمود الفحل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2121 

ورقم قيد 10999    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة البحيرة شارع البستان -ملك/ على محمود 

حسن الفحل

36 - محمد عبدالغنى محمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2122 ورقم قيد 11000    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة شارع الجمهوريه -ملك/ 

محمد عبد المنعم فتح ا يونس خاطر

37 - احمد عطال محمد الطيار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2123 

ورقم قيد 11001    محل رئيسى  عن بيع حدايد و قطع غيار ماكينات رى, بجهة محافظة البحيرة الغابشه -ملك/ 

وفاء فيصل فتح ا الرشيدى

38 - فكرى عاطف محمد ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2128 ورقم قيد 11002    محل رئيسى  عن علقه حبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة الشماسمه -ملك/ خالد 

عاطف محمد ابو العز
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39 - صفوت المجاد عبد ا محمد عقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2130 ورقم قيد 11003    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة البحيرة نجع 48- ملك/ محمد حسن 

الدرشابى

40 - ورده سعيد على جبر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2131 ورقم 

قيد 11004    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة البحيرة شارع 

المحطه بجوار الكنيسه -ملك/ حماده على محمود الفحل

41 - محمد محمد احمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2132 

ورقم قيد 11005    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة البحيرة شارع صلح سالم بجوار 

مدرسه الزهر البتدائيه ملك/ علءالدين محمد حسن احمد على

42 - اسراء السيد خميس السيد الهشه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2133 ورقم قيد 11006    محل رئيسى  عن بيع ادوات تجميل, بجهة محافظة البحيرة شارع عبد السلم عارف 

بجوار مدرسه الصنايع -ملك/ لوزه الباصيرى محمد الفتيانى

43 - عيسى نعمان صبحى الدقاق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2148 

ورقم قيد 11007    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة شارع طاحونه التليت - ملكه

44 - عادل عبدالمحسن عبدالحميد محمد النحاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-22 

برقم ايداع 2149 ورقم قيد 11008    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة ادفينا - 

ملك/ عاصم عبدالمحسن عبدالحميد النحاس

45 - خالد عاطف محمد ابو العز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2150 

ورقم قيد 11009    محل رئيسى  عن حبوب وقشور, بجهة محافظة البحيرة الشماسمه -ملك/ فكرى عاطف محمد 

ابو العز

46 - سعيد عبدالقادر احمد محمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 2154 ورقم قيد 11010    محل رئيسى  عن نقل البضائع و المشالت جميع الجهات )بعد الحصول علي 

التراخيص الزمه من جهاز تنظيم رقم البري الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة البحيرة التفتيش -ملك/ احمد 

عبدالقادر احمد محمد عبد القادر

47 - محمد محمد ياقوت ابراهيم سرت تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2165 ورقم قيد 11011    محل رئيسى  عن وكاله خضار و فاكهه, بجهة محافظة البحيرة مدخل رشيد بجوار 

كوبرى السيد السماحى -ملك/سالم عبده عبد الحافظ محمود الجيار

48 - محمد رشاد حمدا غازى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 2166 

ورقم قيد 11012    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الكوم 5 -ملك/ رشاد حمدا غازى السيد

49 - احمد محمد مصطفى محمد وهيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2167 ورقم قيد 11013    محل رئيسى  عن مصنع للصناعات الخشبيه و الثاث, بجهة محافظة البحيرة منطقة 

الطويبه -ملك/ احمد محمد مصطفى محمد وهيب

50 - احمد طه قاسم احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2168 ورقم قيد 11014    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الكوم -ملك/ عزه عبدالرحمن عبدالغنى 

محمد

51 - منير محمد خميس الحلواني تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 2170 

ورقم قيد 11015    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة نمره 5 -ملك/ محمد خميس محمد الحلواني
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52 - عبدالنبى محمد عبدالحميد السحلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2176 ورقم قيد 11016    محل رئيسى  عن وكاله خضار, بجهة محافظة البحيرة شارع شراكى -ملك/ عبدالنبى 

محمد عبدالحميد السحلى

53 - هاله محمد مصطفى النقيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2178 

ورقم قيد 11017    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة البحيرة منطقة غيط النقيب -شارع البساتين -ملك/

محمد صلح محمد النقيب

54 - زكى عوض عطيه سعد حويره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

2180 ورقم قيد 11018    محل رئيسى  عن بيع اقمشة, بجهة محافظة البحيرة شارع المدينه -ملك/ احمد فرج 

سليم سعد

55 - صباح على محمد ابو عيشه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2181 

ورقم قيد 11019    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة منشأه علوان -ملك/حامد سعد عبد 

الحميد عبد الباقي

56 - محمد سالم محروس جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 11020    محل رئيسى  عن تجارة حلويات, بجهة محافظة البحيرة شارع نور السلم -ملك/ عاطف 

محمد احمد جاد ا

57 - مجدى عبدالمولى عبدالقادر جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

2185 ورقم قيد 11021    محل رئيسى  عن بيع اسمنت ومواد بناء, بجهة محافظة البحيرة التفتيش -ملك/ 

صبرين السيد على المصرى

58 - صلح صلح سعد الكرداوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

2186 ورقم قيد 11022    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئه للجهزه الكهربائيه المنزليه والثاث ومعدات 

الضاءه وغيره من الصناف, بجهة محافظة البحيرة الجديه -ملك/ سعد صلح سعد الكرداوى

59 - خميس احمد ابراهيم حرحش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

2192 ورقم قيد 11023    محل رئيسى  عن بيع و شوى اسماك طازجه, بجهة محافظة البحيرة شارع سعد 

زغلول -ملك/ احمد ابراهيم اسماعيل حرحش

فروع الفراد

1 - محمود جمعه محمود حباله  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   2022 ورقم قيد   8585  محل فرعى  عن 

تجاره حبوب وغلل  بجهة محافظة البحيرة تم افتتاح فرع - حى السلم ملك/ محمد جمعه محمود حباله

قيود الشركات

1 - شركه/ ماهر احمد عبدالفتاح قاقا وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    2095 ورقم قيد  10989    مركز عام  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والمهمات 

العسكريه  بجهة محافظة البحيرة شارع احمد عرابى ملك/ منى محمد حسن النقيب
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - خالد هشام محمد حلمى زيتون  تاجر فرد سبق قيده برقم   10880 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع  

1717 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر المحو رقم     2344    

لترك التجاره

2 - ايمان جاد الحق محمد الكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   5022 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع  5 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر محو رقم    2346 لترك التجاره

3 - رمضان عبدة الحبشى السحت  تاجر فرد سبق قيده برقم   7182 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع  135 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر محو رقم      2345    لترك 

التجاره

4 - محمد مصطفى سعد البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6975 قيد فى 05-08-2015 برقم ايداع  667 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو    2348 لترك التجاره

5 - محمد محمد موسي محمد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   4726 قيد فى 13-08-2007 برقم ايداع  

493 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر محو رقم    2349   لترك 

التجاره

6 - علء محمد احمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6845 قيد فى 15-03-2015 برقم ايداع  236 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم    2350 لترك التجاره

7 - شريف جبر احمد النيدانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9807 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع  1225 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم      2351   لترك التجاره

8 - محمد حسن حسن على صفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   10369 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

1548 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم   2352   لترك 

التجاره

9 - احمد عبدالحليم محمد السماحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   10714 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  

1022 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم     2353    لترك 

التجاره

10 - محمد فتحى على الشمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10332 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  1415 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم    2354    لترك التجاره

11 - محمد عبدالمنعم محمد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   6084 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع  

441 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم   2355 لترك 

التجاره

12 - حسن علي خلف موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   4600 قيد فى 11-04-2007 برقم ايداع  220 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم    2356   لترك التجارة

13 - ايمن كامل يوسف ابو سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8286 قيد فى 11-04-2018 برقم ايداع  586 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر المحو رقم   2358      لترك 

التجاره

14 - مسعوده احمد العش  تاجر فرد سبق قيده برقم   3003 قيد فى 07-08-2002 برقم ايداع  367 وفى 

تاريخ  23-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم 2163وذلك لنعدام التجاره 

وترك النشاط

15 - محمود حسين محمد محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6898 قيد فى 10-05-2015 برقم ايداع  417 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم    2360     لترك التجارة

16 - حسناء مسعد محمد عطيه كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10157 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  

813 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم     2359    لترك 

التجارة
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17 - جهمى ابراهيم عبدالحميد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9131 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

1714 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم التوقف عن نشاط المحل الرئيسى الخر ونشاطه 

حظيره مواشى واقتصار النشاط على المحل الرئيسى فقط

18 - عماد مصطفى عبد الحميد ابراهيم صوبع  تاجر فرد سبق قيده برقم   10317 قيد فى 20-10-2021 برقم 

ايداع  1379 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر محو رقم    2361   

لترك التجاره

19 - ماجد عبدالمهيمن عبدالمهيمن جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10604 قيد فى 29-03-2022 برقم 

ايداع  566 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر المحو رقم     2362     

لترك التجاره

20 - سومه علي علي الشوربجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   10850 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  1601 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم   2363  لترك التجاره

21 - هشام عمر احمد محمود مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   7191 قيد فى 17-02-2016 برقم ايداع  

153 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر محو رقم   2366   لترك 

التجارة

22 - مصطفى محمد عبد المحسن القلفاط  تاجر فرد سبق قيده برقم   9450 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  

251 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بامر محو رقم    2365  لترك 

التجاره

23 - نبيله زكريا محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   8252 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  502 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر محو رقم  2368  لترك التجاره

24 - حماده السيد حربي الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10659 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  833 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو هذا القيد بأمر محو رقم    2367  لترك التجارة
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رأس المال

1 - معوض منسي محمد السعداوي تاجر فرد سبق قيده برقم   3219 قيد فى 01-03-2003 برقم ايداع   118 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - معوض منسى محمد السعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم   3219 قيد فى 20-08-2015 برقم ايداع   706 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - اشرف محمد محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   10782 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع   1295 فى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - سعيد محمد محمد محمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   7983 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع   1421 

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

5 - حليم الخراشى ) عبدالحليم محمد عبدالحليم الخراشى ( تاجر فرد سبق قيده برقم   10597 قيد فى 

22-03-2022 برقم ايداع   498 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

6 - محمد مصطفى شعوير تاجر فرد سبق قيده برقم   280 قيد فى 21-06-1997 برقم ايداع   151 فى تاريخ  

19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

7 - سحر سعيد محمد السواحه تاجر فرد سبق قيده برقم   10909 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع   1814 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - شفيقه فرج محمود عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   10917 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع   1835 فى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

9 - محمد فوزى احمد باشا تاجر فرد سبق قيده برقم   4986 قيد فى 29-10-2008 برقم ايداع   538 فى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - عماد سميح محمد محمد شتا تاجر فرد سبق قيده برقم   8693 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع   1725 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

العناوين 

1 - محمود جمعه محمود حباله تاجر فرد سبق قيده برقم    8585 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع    1407 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع - حى السلم ملك/ محمد 

جمعه محمود حباله

2 - احمد احمد محمد محمود الجاهل تاجر فرد سبق قيده برقم    3810 قيد فى 05-10-2004 برقم ايداع    

577 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه ديبى -ملك/ سعد بسيونى حسن 

رفاعى

3 - ابراهيم صالح ابراهيم بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    9032 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع    796 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الطريق الدولى الساحلى -ملك/ ابراهيم 

صالح ابراهيم بكر

4 - جهمى ابراهيم عبد الحميد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم    9131 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع    

1059 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم التوقف عن نشاط المحل 

الرئيسى الخر ونشاطه حظيره مواشى واقتصار النشاط على المحل الرئيسى فقط
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النشاط

1 - صبريه محمد احمد العدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  4578 قيد فى 11-03-2007 برقم ايداع    161وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اكسسوار محمول

2 - احمد السيد محمد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  9298 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    1542وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع فحم نباتى وصناعى و توريدات الخشاب ومخلفات 

الشجار وعموم التصدير فيما عدا توريد العماله و المهمات العسكريه

3 - منال السيد محمد على ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  9299 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    1543

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح تصنيع فحم نباتى وصناعى 

وتوريدات والخشاب ومخلفات الشجار وعموم التصديرفيماعدا توريد العماله

4 - عمرو شحاته عبد الحليم الخراشي تاجر فرد سبق قيده برقم  3374 قيد فى 03-08-2003 برقم ايداع    

416وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  جزاره

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9229 وتم ايداعه بتاريخ   

21-10-2019  برقم ايداع 1,349.000 الى : اندلسيه مارين

2 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10597 وتم ايداعه بتاريخ   

22-03-2022  برقم ايداع 498.000 الى : حليم الخراشى ) عبدالحليم محمد عبدالحليم الخراشى (

3 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8693 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2018  برقم ايداع 1,725.000 الى : تم تعيديل السمه التجاريه لتصبح انترناشونال سنتر لتعليم وصيانه 

المحمول ولب توب والجهزه الكترونيه والبرامج التعليميه

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة احمد محمد على سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2013 قيدت فى 02-06-2000 برقم ايداع   

394 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركه برقم       2347   لفسخ الشركه

2 - شركه يحيي محمد محمد الحنفي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    746 قيدت فى 04-06-1998 برقم 

ايداع   272 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركه بأمر المحو رقم      2357    

لنعدام النشاط التجارى لتصفيه الشركه وفضها

3 - محمد محمد يس محمد و شريكه ) يس للنترنت و الكمبيوتر(   شركة سبق قيدها برقم    9866 قيدت فى 

10-12-2020 برقم ايداع   1359 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو برقم       

2364الفرع لمحو المركز الرئيسى وفسخ الشركه  وانعدام النشاط التجارى

YIC - 4 ) واى اى سى(   شركة سبق قيدها برقم    9866 قيدت فى 10-12-2020 برقم ايداع   1359 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو برقم       2364الفرع لمحو المركز الرئيسى وفسخ 

الشركه  وانعدام النشاط التجارى

رأس المال

العناوين

1 - شركة احمد محمد على سليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2013 قيدت فى 02-06-2000 برقم ايداع    

394وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بموجب عقد فسخ للشركه ثابت 

التاريخ برقم 3549 لسنه 2022 مكتب ثوثيق رشيد تم فسخ الشركه

2 - شركة مكه لعلف السماك- حنان رمضان شحاته جادو و شركائها شركة سبق قيدها برقم     6376 قيدت 

فى 18-07-2013 برقم ايداع    471وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم 

تصحيح العنوان ليصبح شارع 47 متفرع من صلح سالم تقسيم الملحه الشرقيه قطعه 205 ملك/ عبدالحميد 

عبدالحميد سالم بلل

3 - شركه يحيي محمد محمد الحنفي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     746 قيدت فى 04-06-1998 برقم 

ايداع    272وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بموجب عقد فض للشركه 

مصدق على توقيعاته برقم 2363 لسنه 2002 رشيد تم فض الشركه واستلم كل طرف نصيبه من راس المال تم 

فض الشركه
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النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص

1 - ميار  عبدالحميد  عبدالحميد  سلم بلل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6376   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2013 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2017  بــ :  
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تجديد افراد

1 - صبريه محمد احمد العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4578   قيدت فى   11-03-2007 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

2 - تامر محمد محمد حلمي عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3004   قيدت فى   11-08-2002 برقم 

ايداع    369 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

3 - عزة سعد محمد عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4758   قيدت فى   10-09-2007 برقم ايداع    547 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

4 - محمد احمد معناوى ابراهيم قاقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   624   قيدت فى   16-03-1998 برقم ايداع    

130 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-15

5 - حسني رمضان عبد العزيز خرابه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2608   قيدت فى   12-08-2001 برقم 

ايداع    405 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-11

6 - احمد محمد ابراهيم عشره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1444   قيدت فى   10-07-1999 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-09

7 - ايمان جاد الحق محمد الكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5022   قيدت فى   04-01-2009 برقم ايداع    

5 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-03

8 - عزه عبد الفتاح حسن باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5621   قيدت فى   22-12-2010 برقم ايداع    

874 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

9 - رمضان عبدة الحبشى السحت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7182   قيدت فى   11-02-2016 برقم ايداع    

135 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

10 - صيدلية الدكتورة  بسمة شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4771   قيدت فى   01-10-2007 برقم ايداع    

579 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

11 - ولء مختار عبد الفتاح سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5333   قيدت فى   16-02-2010 برقم ايداع    

120 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

12 - محمد عبدالحليم محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6655   قيدت فى   13-08-2014 برقم 

ايداع    528 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-12

13 - محمد مصطفى سعد البرلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6975   قيدت فى   05-08-2015 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

14 - نجوى احمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7116   قيدت فى   24-12-2015 برقم ايداع    

1025 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23

15 - ابراهيم فتح ا فتح ا الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7501   قيدت فى   10-11-2016 برقم ايداع    

1103 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

16 - عبدالرحمن عبدالحميد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7914   قيدت فى   16-10-2017 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

17 - صيدليه الدكتوره نها صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3818   قيدت فى   23-10-2004 برقم ايداع    

598 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

18 - سامر على السيد ابراهيم الطير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5955   قيدت فى   12-02-2012 برقم 

ايداع    84 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

19 - محمد محمد موسي محمد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4726   قيدت فى   13-08-2007 برقم 

ايداع    493 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

20 - مسعد على حسن حسبو خرابه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6117   قيدت فى   04-09-2012 برقم ايداع    

512 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

21 - علء محمد احمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6845   قيدت فى   15-03-2015 برقم ايداع    

236 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14
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22 - اسلم محمد شحاته ابو سته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8028   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    

1568 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

23 - صيدلية الدكتور جمال ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2632   قيدت فى   30-07-2002 برقم ايداع    

354 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

24 - صيدلية الدكتور  جمال سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2632   قيدت فى   27-12-2012 برقم ايداع    

742 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

25 - محمد محمد على الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5567   قيدت فى   21-09-2010 برقم ايداع    

672 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

26 - احمد صبحى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   367   قيدت فى   23-09-1997 برقم ايداع    246 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

27 - السيد محمد على توتو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2551   قيدت فى   25-06-2001 برقم ايداع    

331 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

28 - جابر جابر على محمد حميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4799   قيدت فى   08-11-2007 برقم ايداع    

650 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

29 - محمود عبده محمد المعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6212   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

9 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

30 - مسعد احمد احمد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6649   قيدت فى   05-08-2014 برقم ايداع    

510 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-04

31 - محمد عبدالمنعم محمد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6084   قيدت فى   09-07-2012 برقم 

ايداع    441 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

32 - السيد محمود محمد محارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   485   قيدت فى   21-12-1997 برقم ايداع    

378 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

33 - السيد محمود محمد محارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   485   قيدت فى   21-12-1997 برقم ايداع    

379 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

34 - سياده محمد عبدالعزيز مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   646   قيدت فى   29-03-1998 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-28

35 - حسن علي خلف موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4600   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

220 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

36 - اسلم حمدي حلمي عبد اللطيف قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4719   قيدت فى   2007-07-31 

برقم ايداع    483 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

37 - محمد عبدالفتاح محمد بركه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   545   قيدت فى   05-02-1998 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-04

38 - هانى محمد على دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5739   قيدت فى   05-06-2011 برقم ايداع    

311 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

39 - محمود حسين محمد محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6898   قيدت فى   10-05-2015 برقم 

ايداع    417 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

40 - على احمد على الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4978   قيدت فى   12-10-2008 برقم ايداع    

507 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-11

41 - فهمى حميدو حسبو خرابة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5019   قيدت فى   30-12-2008 برقم ايداع    

657 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

42 - احمد حميدو حميدو حسبو خرابة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5020   قيدت فى   30-12-2008 برقم 

ايداع    658 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

43 - ثروت محمد محمد دره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5569   قيدت فى   21-09-2010 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

44 - حسام جمال محمد اسماعيل الطلخاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7404   قيدت فى   2016-08-15 

برقم ايداع    779 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

45 - هشام عمر احمد محمود مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7191   قيدت فى   17-02-2016 برقم 

ايداع    153 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

46 - شحاته محمد محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6114   قيدت فى   03-09-2012 برقم ايداع    

508 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

47 - هانم كمال عبدالغفار يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7665   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

386 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

تجديد شركات

1 - شركة رضا محمد محمد عثمان و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   331  قيدت فى  21-08-1997 برقم 

ايداع   208 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00

ص

2 - عماد حمدى محمد مصطفى زيتون و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8009  قيدت فى  2017-12-04 

برقم ايداع   1498 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

3 - شركة احمد محمد على سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2013  قيدت فى  02-06-2000 برقم 

ايداع   394 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2025  12:00:00

ص

4 - شركه يحيي محمد محمد الحنفي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   746  قيدت فى  04-06-1998 برقم 

ايداع   272 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2023  12:00:00

ص
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